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เร่ือง การปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เพ่ือให้การท างานส าหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพและคุณธรรม บริษัทฯ จึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุง คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวทางใน       
การปฏิบัติงาน และช่วยกันธ ารงไว้เพ่ือชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงานอันจะ
น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้
ผู้บริหารและพนักงานใช้หลักจริยธรรมตามคู่มือนี้อย่างสม่ าเสมอ จนกลายเป็นหลักประจ าใจ
ในการท างาน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
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ซีพี ออลล์
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย

ผู้บริหาร
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร 
คณะเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดับฝ่าย/
เทียบเท่า ขึ้นไปของ ซีพี ออลล์

พนักงาน
พนักงานระดับบังคับบัญชา/เทียบเท่าลงมา 
ของ ซีพี ออลล์

ญาติสนิท
บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย หรือโดยทางพฤติ
นัย ดังต่อไปนี้
1. คู่สมรส รวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยา

โดยมิได้จดทะเบียนสมรส
2. บิดา มารดา
3. บุตร
4. คู่สมรสของบุตร
5. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
6. พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
7. บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

ผู้มีส่วนได้เสีย
บุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจของ ซีพี ออลล์ รวมถึงผู้ถือหุ้น 
ผู้บริหารและพนักงานของ ซีพี ออลล์ ลูกค้า 
คูค่้า พันธมิตรทางธุรกิจเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า 
ชุมชนและสังคมส่วนรวม เป็นต้น

1. ค านิยาม

พันธมิตรทางธุรกิจ
ความร่วมมือระหว่างธุรกิจตั้งแต่สองธุรกิจขึ้นไป

ทรัพย์สิน
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี 
ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ สิทธิ สิทธิบัตร ตลอดจน
สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดบรรดาท่ีอยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ของ ซีพี ออลล์ เช่น ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ ข้อมูลภายใน เป็นต้น

จริยธรรมธุรกิจ
แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินธุรกิจของ ซีพี 
ออลล์ ผู้บริหารและพนักงาน อันจะน าองค์กร
ไปสู่การมีระบบการก ากับดูแลท่ีดี

2 



7

การยึดหลักนิติธรรม
การตัดสินใจและการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อก าหนด ท่ี
เกี่ยวข้อง (Rule of Law)

ความยุติธรรมและความมีคุณธรรม
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงตรง เสมอภาค
ไม่ เลือกปฏิบัติ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลัก       
ความเป็นธรรมและคุณธรรม (Fairness and 
Morality)

ข้อมูลภายใน
ข้อมูลท่ี ซีพี  ออลล์ เป็นเจ้าของหรือ เป็นผู้
ควบคุม ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต เป็นข้อมูลท่ีรู้ในวงจ ากัด
และไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับ
อนุญาตจากผู้มีอ านาจ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขาย
และการตลาด ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ 
ข้อมูลทางบัญชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด 
แผนการเงิน แผนการก่อสร้าง ข้อมูลทางด้าน
นวัตกรรม ข้อมูลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
โ ป ร แ ก ร ม ต้ น ฉ บั บ  (Source code) ก า ร
เปลี่ยนแปลงผลประกอบการ การเปลี่ยนแปลง
สถานะการเงิน เช่น วิกฤตงบกระแสเงินสด 
วิกฤตสินเชื่อ การเปลี่ยนแปลงการควบคุม การ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ การเปลี่ยนแปลงผู้สอบ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงทางด้านเงินทุน เช่น การ
เพิ่มทุนโดยให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Issue) 
การแตกพาร์ การรวมพาร์ การลดทุน การออก
ต ร า ส า ร ห นี้  ต ร า ส า ร ห นี้ กึ่ ง ทุ น  Option 
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) 
การเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ เป็นต้น 
และเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ท่ียังไม่ได้ถูก
เปิดเผยต่อสาธารณชน

ความโปร่งใส
ความโปร่ งใสในการตัดสินใจ และวิธีการ
ด าเนินงานท่ีสามารถเปิดเผยให้สาธารณชน
รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบ
ของระเบียบและกฎหมาย (Transparency)

ความซื่อสัตย์สุจริต
ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ี ท่ีจะต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบข้อบั งคับ  จารีตและ
ศีลธรรมอันดีงาม (Integrity)

ความส านึกในหน้าที่
การตระหนักในหน้าท่ี ท่ีจะต้องปฏิบัติอย่างเต็ม
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Responsibility)
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ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติ
หน้าที่
การยอมรับผลจากการปฏิบัติหน้าท่ีท้ังในเชิง
บวกหรือเชิงลบ (Accountability)

การทุจริต
การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติอย่างใด  
ในต าแหน่งหรือหน้าท่ี หรือการปฏิบัติหรือการ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท า
ให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าท่ีท้ังท่ีตนมิได้ 
มีต าแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น หรือใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ 
ท่ีมิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือ
กระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี 
หรือการเปิดเผยข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ รวมถึงใช้อ านาจในต าแหน่ง
หรือหน้าท่ีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 
หรือค าสั่ง ท่ีมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การ
เก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ ซีพี 
ออลล์ ท้ังนี้ให้หมายความรวมถึงการทุจริต ตาม
คู่มือนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้องด้วย

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
การท่ีบุคคลใดท าการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ 
หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือ
ขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์
ท่ีซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่า โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ในการท่ีน่าจะเป็นการเอา
เปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
ของหลักทรัพย์ ท่ียังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน 
และตนได้ล่วงรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น 
และไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะกระท าเพื่อ
ประ โ ยชน์ ต่ อ ตน เอ ง  ห รื อ ผู้ อื่ น  ห รื อน า
ข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่น
กระท าดังกล่าว โดยตนไดร้ับประโยชน์ตอบแทน

ความมีวิสัยทัศน์
การมองการณ์ไกลทางสร้างสรรค์ เพื่อการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาวและมุ่งสู่
ความเป็นเลิศของงาน (Vision)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การท าหน้า ท่ี ท่ีต้องท าให้ เกิดผลลัพธ์หรือ
ผลประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท 
แต่กลับเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องอื่นๆ ท าให้บริษัทไม่ได้ประโยชน์สูงสุด
หรืออาจเสียหายจนท าให้บริษัทมีปัญหา

ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัว
บุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
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2

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ
ซีพี ออลล์ มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน

จะยึดถือเป็นแนวทางในการท างานในฐานะตัวแทนของ ซพีี ออลล์ ดังนี้ 
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2.1
ซีพี ออลล์ ยึดถือหลักนิติธรรมในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็น
หน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรู้ระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ งกฎหมายที่จะ
ประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการ
ท างานของตน

ยึดหลักนิติธรรม 

2.1.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและท าความเข้าใจถึง
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ี
ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการและกฎระเบียบ
ต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังท่ีมีผลใช้บังคับแล้วและท่ี
จะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้

2.1.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้า
ของคู่แข่งหรือข้อมูลภายในของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบ
ด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิด
ข้อตกลงท่ีจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้า
หรือบุคคลอื่น รวมถึงไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการ
กล่าวหาในทางร้าย ใส่ร้ายป้ายสี โจมตีคู่แข่ง และไม่ท าความ
ตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ท่ีมีลักษณะเป็นการลดหรือ
จ ากัดการแข่งขันทางการค้า

แนวทางปฏิบัติ
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เรื่อง...ยึดหลักนิติธรรม 

บริษัทมีนโยบายให้ปรับปรุงงานด้านวิจัยการตลาด โดยจัดหา
โปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว มีจ าหน่ายในราคา ท่ี  
สูงมากและมีการสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชา
ของท่านมีเพื่อนอยู่ ท่ีฝ่ายการตลาดของบริษัทคู่ค้าแห่งหนึ่งซึ่งใช้
โปรแกรมดังกล่าวอยู่ และเพื่อต้องการได้ผลงานจากผู้บังคับบัญชา 
เขาจึงขอ Copy โปรแกรมดังกล่าวมาทดลองใช้ในงานเพื่อเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อท่านทราบเรื่องนี้ควรปฏิบัติอย่างไร 

การน าโปรแกรมท่ีสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
มีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องและเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ซึ่ง
อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในภายหลัง ถึงแม้ว่าเป็นเพียงแต่
การทดลองน ามาใช้ก็ไม่เป็นการสมควร ท่านควรสั่งให้ลบโปรแกรม
ดังกล่าวออกจากเครื่องของบริษัท และก าชับไม่ให้มีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีไม่ได้ผ่านการจัดซื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมายมาใช้กับ
เคร่ืองของบริษัท

ท่านสามารถไปพบกับอตีตเพื่อนร่วมงานได้ เเต่อย่างไรก็ตาม 
การสนทนาเกี่ยวกับวิธีการก าหนดราคาสินค้าเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด 
ท่านควรแสดงจุดยืนของ ซีพี ออลล์ อย่างชัดเจนว่าการตกลงเรื่อง
ราคากันระหว่างบริษัทคู่เแข่งเป็นข้อห้ามขั้นร้ายแรง

Q

A

Q

A

1

เพื่อนร่วมงานของท่านย้ายไปท างานกับบริษัทคู่แข่งและขอพบท่าน
เพื่อถามเกี่ยวกับวิธีการก าหนดราคาสินค้า เนื่องจากเพื่อนของท่าน
ได้รับแรงกดดันจากผู้บริโภคในช่วงท่ีผ่านมา ท่านจะไปพบเพื่อนคนนี้
หรือไม่

2

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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2.2
มีความโปร่งใส 

2.2.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดท ารายงานทางการบัญชี 
การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการด าเนินงาน เพื่อแสดงฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินการของ ซีพี ออลล์ ตามความเป็น
จริง ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี มีความ
น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะก าหนด

2.2.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ/      
จัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของ ซีพี ออลล์ อย่างเคร่งครัด 
มีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และผ่านการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดซื้อ

2.2.3 ในกรณีท่ีบริษัทคู่ค้ามีผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขาย หรือผู้ถือ
หุ้นเป็นญาติหรือบุคคลผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกับ
ผู้บริหารหรือพนักงานของ ซีพี ออลล์ ผู้บริหารหรือพนักงาน
ผู้นั้นของ ซีพี  ออลล์  ต้องแจ้ งให้ผู้บั งคับบัญชา และ
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที
และให้หลีกเล่ียงไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 

แนวทางปฏิบัติ

การตัดสินใจและวิธีการด าเนินงานของ ซีพี ออลล์ เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบ
ข้อบังคับระเบียบ วิธีปฏิบัติของ ซีพี ออลล์ ที่ เกี่ยวข้องกับ       
การป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า 

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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2.2.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือแจกแจงอ านาจ
ด าเนินการของ ซีพี ออลล์ อย่างเคร่งครัด 

2.2.5 ผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ /     
จัดจ้าง รวมตลอดท้ังญาติและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคา
เดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการไปร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมท้ังการ
รับประทานอาหารหรือเล่นกีฬากับบริษัทคู่ค้า หากเป็นกรณี
จ าเป็นท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรมีตัวแทนของ ซีพี ออลล์ เข้า
ร่ ว ม ม า กกว่ า ห นึ่ ง ค นแ ละ ต้ อ ง แ จ้ ง เ ป็ นหนั ง สื อ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาทราบก่อน 

10  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ



เรื่อง...มีความโปร่งใส

พนักงานใหม่ในฝ่ายจัดซื้อคนหนึ่งมีหน้าท่ีในการรับข้อมูลการประมูล
การก่อสร้างและปรับปรุงร้านสาขาของบริษัท ในการเปิดซองประมูล
ครั้งหนึ่ง ผู้บริหารได้รับการร้องเรียนจากคู่ค้า (ผู้ประมูล) ว่าบริษัท
แห่งหนึ่งมีการรับรู้ข้อมูลการประมูลก่อนการเปิดซองประมูลและ
ได้รับงานการประมูลเป็นส่วนมาก และเคยพบพนักงานฝ่ายจัดซื้อคน
นั้นร่วมรับประทานอาหารกับพนักงานของบริษัท ท่ีได้รับงานประมูล 
ผู้บริหารควรด าเนินการอย่างไร

นโยบายของบริษัทคือ ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม ใน
กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้บริหารควรมีการสอบสวนข้อเท็จจริงกับ
พนักงาน หากพบว่ามีความผิดควรด าเนินการลงโทษตามระเบียบและ
ควรมีมาตรการปรับปรุงแก้ไขที่มีความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
อีกท้ังมีการแนะน า/ตักเตือน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ /      
จัดจ้าง ให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะการ
ไปร่วมรับประทานอาหารกับบริษัทคู่ค้าควรไปมากกว่า 1 คนและควร
แจ้งให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ

Q

A

Q

A

1

ท่านพบว่า เพื่อนร่วมงานของท่านได้ลงนามในรายงานการตรวจสอบ
สินค้าแต่มิได้มาตรวจสอบจริงซึ่งจะท าให้เกิดความเสี่ยง สินค้าไม่ได้
มาตรฐาน ท่านควรท าอย่างไร

2

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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สถานการณ์ดังกล่าวเป็นการบันทึกข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องและสร้างข้อมูล
อันเป็นเท็จ ขาดความโปร่งใส ท่านต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา        
ต้นสังกัดเพื่อพิจารณาหาทางออกท่ีเหมาะสม
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2.3
ตั้งมั่นในความยุติธรรมและ

ความมีคุณธรรม

2.3.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียในการด าเนินธุรกิจ การให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ลูกค้าควรยึดถือหลักปฏิบัติและแนวนโยบายของ 
ซีพี ออลล์

2.3.2 ผู้บริหารต้องบริหารงานด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อท าให้ผู้ถือ
หุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการด าเนิน         
การใดๆ กระท าด้วยความเป็นธรรม และค านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นท้ังหลาย

2.3.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติในข้อก าหนดการจ้างงาน หมายรวมถึง การสรรหา
บุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการ
จ้างงาน การปรับเลื่อนต าแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 
การสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้า
มาท างานใหม่ ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมและ

แนวทางปฏิบัติ

ซีพี ออลล์ ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับ       
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องใน
การด าเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่าง       
ไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว
ตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกัน 

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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กิจกรรมนันทนาการ นอกจากนี้ผู้น าทุกระดับต้องพร้อมรับ
ฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างของผู้อื่น เสริมสร้างบรรยากาศใน
การท างานและเคารพซึ่งกันและกัน ส่งเสริมและกระตุ้นให้
พนักงานกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และยกย่องชมเชย
พนักงานตามความเหมาะสม

2.3.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องพยายามให้บริการท่ีเหนือความ
คาดหมายกับลูกค้าเสมอ รวมท้ังให้บริการลูกค้าด้วยความ
ซื่อตรง และเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกค้า 

2.3.5 ผู้บริหารและพนักงานควรเจรจาและท าสัญญาด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เอาเปรียบคู่ค้า/เจ้าหนี้ โดยควรค านึงถึงชื่อเสียงและ
ภาพพจน์ของ ซีพี ออลล์ และต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการ
ค้าท่ีมีต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้ อย่างซื่อตรงและเป็นธรรม ในกรณีท่ี
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องแจ้งต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้ 
เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

2.3.6 ผู้บริหารและพนักงานต้องก าหนดให้มีคู่มือจริยธรรมและ
แนวทางปฏิบัติส าหรับ คู่ค้า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ
เสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไปด้วยกัน รวมถึงเป็น 
โอกาสให้บริษัทและคู่ค้าธุรกิจ มีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม 
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เรื่อง...ตั้งมั่นในความยุติธรรม

และความมีคุณธรรม

Q

A

1

ข้าพเจ้าท างานกับบริษัท ในต าแหน่งผู้จัดการท่ัวไปด้านปฏิบัติการใน
เขตภูมิล าเนาท่ีตัวเองอาศัยอยู่  น้องสาวของข้าพเจ้าท างานใน
ต าแหน่งผู้จัดการร้านสาขา ได้ขอโอนย้ายกลับมาภูมิล าเนาและต้อง
ได้มาปฏิบัติงานในหน่วยงานของข้าพเจ้า สถานการณ์ดังกล่าวเข้าข่าย
ขัดแย้งกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทหรือไม่

ขัดแย้ง เพราะน้องสาวของท่านต้องรายงานต่อท่านโดยทางอ้อมผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ดังนั้นท่านจึงมีอิทธิพลและอ านาจในการ
ให้คุณให้โทษต่อน้องสาวของท่าน เช่น การประเมินผลงาน การขึ้น
เงินเดือนค่าจ้าง เป็นต้น ซึ่งอาจจะท าไปโดยอคติ เมื่อพิจารณาจาก
ประ เด็นความสัมพั นธ์ ส่ วนตั วหรื อบุคคลในครอบครั วแล้ ว 
การโอนย้ายให้น้องสาวมาท างานด้วยจึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสม ท่าน
ควรหลีกเลี่ยงการให้ญาติสนิท เข้าท างานภายใต้บังคับบัญชาของท่าน

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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2.4
ให้ความส าคัญต่อลูกค้า

ผู้บริหารและพนักงานของ ซีพี ออลล์ ให้ความส าคัญและเอาใจ
ใส่ต่อลูกค้า โดยการควบคุมดูแลสินค้าและการบริการให้มี
คุณภาพอันส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

แนวทางปฏิบัติ

2.4.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องรู้และท าความเข้าใจสินค้าและ
บริการของ ซีพี ออลล์ เป็นอย่างดี รวมท้ังต้องให้ข้อมูล          
ท่ีถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ
ลูกค้า โดยไม่พยายามยัดเยียด ข้อมูลการโฆษณาท่ีมุ่ ง
ส่งเสริมการขายมากจนเกินไป

2.4.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและท าความเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ก่อนจะเสนอสินค้าหรือ
บริการต่อลูกค้า เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้อง รวมท้ังต้องสนใจใฝ่หาข้อมูลความรู้อยู่เสมอ และสั่ง
สมประสบการณ์ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ
เพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

2.4.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ 
ให้เกียรติลูกค้า และใช้วาจาท่ีสุภาพกับลูกค้า 

2.4.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติท่ีดีต่องานบริการลูกค้า 
ให้ความส าคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มท่ี อันส่งผล
ให้งานบริการมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่ความ
เป็นเลิศด้านบริการ 

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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2.4.5 ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจ และข้อคิดเห็น
ของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า และ
ยินดีรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที กรณีมีข้อจ ากัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา 
ต้องรีบแจ้งข้อมูลและสถานะให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควร
และแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ 

เรื่อง... ให้ความส าคัญต่อลูกค้า

Q

A

1

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าว่าได้ทานพายไก่ท่ีซื้อ
ไปจากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แล้วเกิดอาการท้องเสียต้องเข้ารับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาล บริษัทควรมีการด าเนินการอย่างไรในเรื่องนี้ 

บริษัทได้ค านึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการท่ีจะมอบให้กับลูกค้า
เป็นส าคัญ ในกรณีท่ีเกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า 
ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่าง
เข้มงวดอยู่แล้ว หากมีข้อร้องเรียนดังกล่าว คณะท างานควบคุม
คุณภาพจะรีบด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในทันที อาทิ 
กระบวนการผลิตสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าว สินค้าท่ีผลิตในช่วงเวลา
เดียวกันท่ีขายในร้านสาขาอื่น การจัดการด้านอาหารท่ีร้านสาขา 
รวมถึงสาเหตุการท้องเสียของลูกค้าจากแพทย์ท่ีท าการรักษา น า
ข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป 
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ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบตัิต่อลกูคา้ดว้ยความสภุาพ ใหเ้กียรติลูกคา้ และใชว้าจาท่ี
สภุาพกบัลกูคา้ ทัง้นีต้อ้งรูแ้ละเขา้ใจสินคา้และบริการของ ซีพี ออลล ์เป็น  อย่างดี รวมทัง้
ตอ้งใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นแก่ลูกคา้ และใหบ้ริการลูกคา้ดว้ยความยุติธรรมและเท่า
เทียมกนั

“ 

”

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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2.5
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม จนถือเสมือนภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์
โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แนวทางปฏิบัติ

2.5.1  ผู้บริหารและพนักงานพึงมีส่วนร่วม หรือจัดให้มีกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคม อาทิ 
กิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้านศาสนา 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตามท่ี ซีพี 
ออลล์ จะจัดให้มีขึ้นเป็นคราวๆ 

2.5.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึง การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีความ
ยั่งยืน ตลอดจนพยายามให้ ซีพี ออลล์ สามารถหลีกเลี่ยง
การกระท า ท่ีจะก่อ ให้ เกิ ดอันตรายหรือมลภาวะต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ท่ีเกี่ยวข้อง

2.5.3 ผู้ บริหารและพนักงานต้ องตรวจสอบ ติ ดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านอาชีว 
อนามัย ความปลอดภัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

2.5.4  ผู้บริหารและพนักงานพึงมีส่วนร่วมในการลดปริมาณของเสีย
ให้เหลือน้อยท่ีสุดและแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่หรือ
หาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการลดวัสดุที่เหลือใช้ 
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เรื่อง...มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

Q

A

1

ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพบว่ามี
ทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์ท่ีราคาแพงกว่าแต่สามารถแปรรูปน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทและลูกค้าจะได้รับต้นทุนท่ี
สูงขึ้น ท่านควรท าอย่างไร

ท่านควรน าเสนอข้อดีของบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถแปรรูปเพื่อน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้ง่ายและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมเรื่องการ
ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นการแปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่นี้ยัง
เป็นการลดต้นทุนให้กับบริษัทและลูกค้าในระยะยาว 

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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2.6
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

ซีพี ออลล์ เคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิ
เสรีภาพของตนภายใต้รั ฐธรรมนูญ ทั้ งนี้  ซีพี  ออลล์ 
จะวางตัวเป็นกลาง 

แนวทางปฏิบัติ

2.6.1 ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีชี้ชวน กดดัน หรือ
บังคับให้เพื่อนร่วมงาน รวมท้ังผู้ใต้บังคับบัญชาให้การ
สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมือง
หรือสมาชิกขององค์กรทางการเมือง 

2.6.2 ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรแสดงออก หรือแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองในสถานท่ีท างานหรือในเวลางานอันอาจ
ท าให้เกิดความขัดแย้งในการท างาน 

2.6.3 ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใดๆ ท่ีท าให้
ผู้อื่นเข้าใจว่า ซีพี ออลล์ เกี่ยวข้อง ฝักใฝ่หรือสนับสนุนการ
ด าเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วม
ทางการเมือง ผู้มีอ านาจทางการเมือง หรือผู้สมัครรับ
เลือกตั้งทางการเมือง รวมถึงไม่ควรแต่งกายด้วยเครื่องแบบ
พนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดท่ีท าให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็น
พนักงาน ซีพี ออลล์ ในการเข้าร่วมประชุมทางการเมือง 
หรือร่วมชุมนุมในท่ีสาธารณสถานใดๆ อันมีลักษณะทาง
การเมือง 
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2.7
การต่อต้านทุจริต 
ซีพี ออลล์ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็น
ความส าคัญ และมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
การกรรโชก และการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ได้
ก าหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติ
ส าหรับการต่อต้านทุจริต

แนวทางปฏิบัติ

2.7.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษานโยบาย ระเบียบบริษัท 
หรือแนวปฏิบัติ ท่ี เกี่ ยวข้องกับการต่อต้ านการทุจริต 
การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต หลักจริยธรรมของ
บริษัท การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน
และการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง

2.7.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องท าความเข้าใจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของตนเอง
และต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยง
สูง เช่น การขาย การตลาด การจัดซื้อ การลงทุน การท า
สัญญา การให้และรับของก านัล การเลี้ยงรับรอง การให้เงิน
บริจาคหรือเงินสนับสนุน เป็นต้น 

2.7.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น
การกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ ซีพี ออลล์ โดย
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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2.7.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องด าเนินการเรื่องการให้ หรือรับเงิน
บริจาค เงินสนับสนุน อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบของ 
ซีพี ออลล์ และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงิน
บริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อการติดสินบน 

เรื่อง...การต่อต้านทุจริต 

Q

A

1

ขั้นตอนการน าเข้าสินค้าปกติต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ท่านมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องรีบออกสินค้าบางอย่างเพื่อไม่ให้ขั้นตอน
การผลิตชะงัก ตามประเพณีนิยมการจ่ายค่าอ านวยความสะดวกจะ
ช่วยเร่งกระบวนการออกสินค้าได้ ท่านสามารถท าได้หรือไม่

การจ่ายค่าอ านวยความสะดวกเพื่อเร่งรัดให้มีการด าเนินงานให้
รวดเร็วขึ้น เป็นข้อห้ามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ ซีพี ออลล์
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2.8
ป้องกันการฟอกเงิน 
ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันไม่ให้บริษัทเป็นแหล่ง
ฟอกเงิน โดยมีการจัดท าและดูแลบัญชีหรือสินทรัพย์อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อมุ่งมั่นปกป้องธรุกิจไม่ให้มีสว่นเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมายทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

แนวทางปฏิบัติ

2.8.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องท าธุรกิจท่ีถูกกฎหมายกับลูกค้าท่ี
น่าเชื่อถือ เป็นท่ียอมรับ และใช้เงินทุนท่ีตรวจสอบแหล่งท่ีมาได้

2.8.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ก่อนเร่ิมท าธุรกรรม โดยให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอน
การรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer: KYC) 

2.8.3 ผู้บริหารและพนักงานระบุสัญญาณเตือนภัยท่ีส่อพฤติกรรมท่ีมี
แนวโน้มจะเป็นการฟอกเงิน ตัวอย่างเช่น การร้องขอจากลูกค้า
หรือคู่ค้าธุรกิจให้จ่ายเงินทุนให้แก่บุคคลท่ีสาม หรือจ่ายแยก
หลายๆ บัญชี หรือจ่ายเป็นเงินสด หรือสิ่งเทียบเท่าเงินสดเป็น
จ านวนมากและน่าสงสัย หรือเต็มใจจ่ายมากกว่าราคาตลาด
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือจ่ายเงินผ่านตัวกลางโดยไม่
จ าเป็น ท้ังนี้  หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ให้รายงานต่อ
หน่วยงาน Corporate Legal & Compliance เพื่อพิจารณา
ก่อนด าเนินการต่อไป

2.8.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องแจ้งหน่วยงาน Corporate Legal & 
Compliance ให้ทราบทันทีเมื่อพบพฤติกรรมท่ีมีแนวโน้มเข้า
ข่ายตามข้อสังเกตการณ์การฟอกเงิน

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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2.9
การแข่งขันทางการค้า
ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตาม
หลั ก ก ฎหม ายกา รแข่ ง ขั นท า งก า รค้ า  แล ะประกา ศ
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญ
ของการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ คู่แข่ง ผู้ผลิต ผู้เป็นหุ้นส่วน
ทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้ประกอบธุรกิจอื่น ลูกค้า จะต้องมาจากระบบ
เศรษฐกิจแบบแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ตลอดจนการ
ปฏิบัติทางการค้าที่สร้างคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม
โดยรวม 

แนวทางปฏิบัติ

2.9.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษา อบรม และท าความเข้าใจใน
หลั ก กฎ ห มา ย ก า ร แ ข่ ง ขั นท า งก า ร ค้ า แ ละ ป ระ ก า ศ
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าท่ีเกี่ยวข้อง 

2.9.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติตามหลักกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบธุรกิจค้า
ปลีกค้าส่งจะต้องถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทาง
การค้าท่ีไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับ
ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายอย่างเคร่งครัดด้วย

2.9.3 ในกรณีเข้าข่ายในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีอ านาจเหนือ
ตลาด ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระท าการท่ีเป็นข้อห้าม
ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาดตามท่ีบัญญัติไว้ใน
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
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2.9.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องพึงระมัดระวัง และมีความ
รอบคอบในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม เพื่อมิให้ขัดกับ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า รวมถึงยึดถือหลักปฏิบัติใน
การเข้าร่วมกับสมาคมต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติทางการค้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า

2.9.5 ในกรณีท่ีจะมีการเข้าท าธุรกรรมควบรวมธุรกิจใด ๆ หรือมี
การท านิติกรรม หรือสัญญาใด ๆ กับผู้ประกอบธุรกิจใน
ต่างประเทศ ผู้บริหารและพนักงานต้องค านึงถึงการปฏิบัติ
ตามหลักกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และขอให้ปรึกษา
ส านักกฎหมายกลุ่มธุรกิจฯ เพ่ือขอค าแนะน าต่อไป
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ซีพี ออลล์ ก าหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อเป็นแนวทางในการท างาน ดังนี้ 



3.1
ผู้บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะ
ผู้น าที่เหมาะสม และประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
ตลอดจนเป็นประโยชน์ส าหรับการบริหารจัดการ ซีพี ออลล์ 

มีภาวะผู้น า

แนวทางปฏิบัติ

3.1.1 ผู้บริหารต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน รวมท้ังมีความ 
ส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ีให้
เป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับของสังคม

3.1.2 ผู้บริหารต้องจัดหาและน าระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้ 
เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจน
มุ่งมั่นแสวงหานวัตกรรมท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและระบบบริหารงาน
คุณภาพ เพ่ือบริหารงาน ซีพี ออลล์ ให้เป็นธุรกิจท่ียั่งยืนและเป็น
ผู้น าทางธุรกิจ 

3.1.3 ผู้บริหารต้องด าเนินการตรวจสอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของผู้มี
ส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ท้ังนี้ผู้บริหารอาจไม่
ด าเนินการใดๆ ในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยวิธีการของบัตร
สนเท่ห์ก็ได้ โดยผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางท่ี 
ซีพี ออลล์ ระบุไว้ 

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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ช่องทางที่ 1  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail : AuditCommittee@cpall.co.th

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
E-mail : CGcommittee@cpall.co.th

- คณะกรรมการบริษัท
E-mail : BOD@cpall.co.th

ช่องทางที่ 2  ทางไปรษณีย์ 
โดยระบุหน้าซองถึง 
ส านักตรวจสอบ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 119  ชั้น 16 อาคารธาราสาทร ซอย 5 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพ 10120

ช่องทางที่ 3  ผ่านศูนย์แจ้งข้อมูล
โทรศัพท์ 02-071-2770
โทรศัพท์ 02-826-7744
โทรสาร  02-071-8623

ช่องทางที่ 4 ผ่านสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ
http://www.cpall.co.th/whistleblowing
http://www.facebook.com/CPALL7

ทั้งนี้  ซีพี ออลล์ ได้ก าหนดผู้ดูแลรับผิดชอบในการรวบรวมเรื่อง
ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ เพื่อพิจารณาด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติส าหรับการต่อต้านการทุจริตและรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็น
ความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน และพิจารณา
ก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
อาจได้รับ
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3.1.4 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าในหมู่พนักงาน อีกท้ัง
สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีส่ วนร่ วมในการ พัฒนา            
ซีพี ออลล์

3.1.5 ผู้บริหารต้องมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมใน 
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชนและสังคม ท้ังนี้เพื่อให้ 
ซีพี ออลล์ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการพัฒนาและสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับสมาชิกในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม 

เรื่อง...มีภาวะผู้น า 

Q

A

1

ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านรายงานว่า ได้ยินชาวบ้านคุยกันเรื่องความ
เดือดร้อนจากรถขนส่งท่ีมาจอดส่งของแล้วท าให้การจราจรในพื้นท่ี
ติดขัด แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทราบว่าจะติดต่อหรือร้องเรียนไปท่ีใด 
ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะปฏิบัติอย่างไร 

เมื่อเกิดเหตุร้องเรียนหรือมีแนวโน้มจะเกิดการร้องเรียน ให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการแก้ไข และ/หรือต้องประสานงานไปยัง
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนโดยด่วน ตามช่องทางการแจ้งเบาะแส
ตามท่ี ซีพี ออลล์ ระบุไว้
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3.2
ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ ซีพี ออลล์

มีความซื่อสัตย์สุจริต 

แนวทางปฏิบัติ

3.2.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ปราศจากอคติ ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนในการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อื่น

3.2.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่จงใจท ารายงานหรือบันทึกท่ีเป็น
เท็จหรือผิดพลาด รวมท้ังต้องไม่จงใจปิดบังหรือเสนอข้อมูลท่ี
เป็นเท็จหรือผิดพลาดต่อ ซีพี ออลล์ เมื่อพบรายงานหรือบันทึกท่ี
มีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบทันที 

3.2.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้มีประสิทธิผลตามท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบ
ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมท้ังไม่กระท าหรือชักจูงเพื่อน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่นท่ี
ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ ซีพี ออลล์ หรือผู้ถือหุ้น 

3.2.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วย
ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มท่ี อีกท้ังมีความส านึกในหน้าท่ี
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
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เรื่อง...มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

Q

A

1

ข้าพเจ้าพบว่าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งบันทึกการท างานล่วงเวลา     
เป็นเท็จ ข้าพเจ้าควรท าอย่างไร 

การบันทึกเวลาการท างานเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงถือ
เป็นความผิดทางวินัยร้ายแรง การกระท าดังกล่าวท าให้บริษัทต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย ถือเป็นการทุจริตต่อบริษัท ท่านต้องรายงานเรื่องดังกล่าว
ให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อแจ้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด าเนินการตาม
ระเบียบข้อบังคับต่อไป

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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3.3
ปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับ 

แนวทางปฏิบัติ

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ซีพี ออลล์ และระเบียบข้อบังคับใน
การท างานของ ซีพี ออลล์ อย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการ
กระท าใดๆ ซึ่งอาจส่งผลในทางลบ ต่อชื่อเสียงในการด าเนิน
ธุรกิจของ ซีพี ออลล์

3.3.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือ
เพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งของ ซีพี ออลล์ 
รวมท้ังค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าท่ีของ
ผู้บังคับบัญชา 

3.3.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ผลิต หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้
ครอบครอง ไม่ว่าเพื่อการใช้เอง เพื่อการจ าหน่าย หรือเพื่อ
บุคคลอื่น 

3.3.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องใช้ระบบการสื่อสาร และระบบ
คอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบและต้องไม่ก่อให้เกิดความ
แตกแยก การท าให้ผู้อื่นเสียหาย การท าลายขวัญ หรือส่งเสริม
ให้เกิดความไม่เป็นมิตรในสถานท่ีท างาน 

3.3.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบ
คอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายของ

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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ซีพี ออลล์ และไม่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือบริการท่ีคล้ายคลึงกัน
ในทางท่ีจะท าให้เกิดความเสียหาย อับอาย ขาดความเชื่อถือ 
หรือเสียชื่อเสียง

3.3.5 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามประกาศของบริษัท ว่าด้วย
การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อย่างเคร่งครัด  

เรื่อง...ปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับ 

Q

A
1

เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชอบเล่นหวยใต้ดิน เป็นหัวหน้าวงแชร์และเป็น
นายหน้าปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงาน ชักชวนข้าพเจ้าเข้าร่วมวงแชร์
และชอบพูดเร่ืองหวย ข้าพเจ้าควรปฏิบัติตนอย่างไร 

ท่านไม่ควรร่วมกิจกรรมใดๆ ท่ีขัดต่อระเบียบข้อบังคับของบริษัท 
ควรมีการตักเตือนเพื่อนของท่าน หรือรายงานผู้บังคับบัญชาหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ห้ามพนักงานเบียดบังเวลาของ
บริษัท รวมท้ังห้ามใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานของบริษัท
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น ท่านควรตักเตือน
เพื่อนร่วมงานของท่าน หรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป

Q

A

พนักงานคนหนึ่ง ท างานหารายได้พิเศษ โดยขายสินค้าของบริษัทขาย
ตรงแห่งหนึ่ง และใช้เวลางานรวมท้ังโทรศัพท์และ E-mail ของบริษัท
เพื่อการขายสินค้าดังกล่าว ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งซึ่งถูกชักชวนให้ซื้อ
สินค้าควรท าอย่างไร 

2
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จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน

 39



40  ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม



จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน

ในเวลาท างาน
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3.4
รักษาทรัพย์สิน 

แนวทางปฏิบัติ

ผู้บริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สิน
ของ ซีพี ออลล์ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของ 
ซีพี ออลล์ เท่านั้น และไม่น าไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่นในทางมิชอบ 

3.4.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัยของ ซีพี ออลล์ ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน

3.4.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่น าเอาไป ใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม 
หรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของ ซีพี ออลล์ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะมีมูลค่าหรืออยู่ในสภาพใด 

3.4.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เจตนาท าให้เสียหาย ก่อวินาศกรรม 
หรือท าลายทรัพย์สินของ ซีพี ออลล์ 

3.4.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของ ซีพี ออลล์ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน หรือกิจการภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา 

3.4.5 ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าท่ีต้องช่วยหรือพยายามเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิท่ี ซีพี 
ออลล์ มีต่อทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ซึ่งจ าเป็นต่อการรักษา
ความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ โดยจะต้องใช้สิทธิ
เหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ รวมถึงเคารพในสิทธิของเจ้าของ
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เรื่อง...รักษาทรัพย์สิน 

Q

A

1

ในระหว่างท่ีข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ข้าพเจ้าได้พัฒนาโปรแกรม
ท่ีช่วยให้ขั้นตอนในการขายและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และข้าพเจ้ามีโอกาสได้อธิบายโปรแกรมดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ของบริษัทอ่ืน ซึ่งผู้บริหารคนนั้นขอให้ข้าพเจ้าส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ
โปรแกรมดังกล่าวให้ ข้าพเจ้าควรจะส่งให้หรือไม่ 

ท่านไม่สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมดังกล่าวให้กับผู้อื่น เพราะ
โปรแกรมท่ีท่านพัฒนาขึ้นได้รับการปกป้องตามกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา ท่านควรมอบรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมท้ังหมดให้กับ
ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายกฎหมายของบริษัท เพื่อด าเนินการปกป้อง
สิทธิประโยชน์ของบริษัทตามกฎหมายต่อไป

แม้ว่าเครื่องใช้ส านักงานของบริษัทจะเก่าล้าสมัย แต่การบริจาคต้อง
เป็นไปตามระเบียบของบริษัท และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจด าเนินการก่อน 

Q

A

หน่วยงานข้าพเจ้าได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่มาทดแทนเครื่องเก่า 
ข้าพเจ้าจะน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เก่าไปบริจาคในนามของบริษัทให้แก่
โรงเรียนในเขตพื้นที่ท่ีข้าพเจ้ารับผิดชอบได้หรือไม่

2

ทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ตัวอย่างเช่น ไม่น าซอฟต์แวร์ระบบ
หรือระบบงาน ไฟล์หนัง (ภาพยนตร์) ไฟล์เพลง เกมส์หรืออื่นๆ 
ท่ีไม่ได้รับอนุญาตมาลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ ซีพี ออลล์ 
เป็นต้น

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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3.5
การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อกัน

ด้วยความเคารพและเป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติ

3.5.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิด
ทางเพศต่อผู้ร่วมงาน หากพบหรือทราบว่ามีการละเมิดทางเพศ
ในระหว่างผู้ร่วมงานต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันที

ซีพี ออลล์ตระหนักถึงความส าคัญต่อ การเคารพสิทธิมนุษยชนของ
บุคคล โดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระท าที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังตระหนักถึงความส าคัญในด้านแรงงานโดย
ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็น
ธรรม
ผู้บริหารและพนักงานพึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีความหลากหลาย ไม่เลือก
ปฏิบัติหรือยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ 
รสนิยมทางเพศ ชาติก าเนิด หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมาย หลีกเลี่ยงการ
กระท าที่เป็นการละเมิดสิทธสิ่วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกันในการท างาน โดยปฏิบัติต่อพนักงาน
ตามกฎหมายแรงงานและหลักปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม

3.5.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสีหรือล้อเลียน 
อันเป็นการก่อให้เกิดการแตกสามัคคี และพึงละเว้นจากการน า
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน

 45



3.5.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องเป็นผู้มีวินัย ไม่กระท าการใดๆ อันเป็น
การไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมีมนุษยสัมพันธ์      
อันดี

3.5.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพในความเป็นส่วนตัวของ
ผู้บริหารและพนักงานคนอื่น โดยไม่น าข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ข้อมูลครอบครัวไปเปิดเผย
ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้อง
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

เรื่อง...การส่งเสริมให้เกดิ

การปฏิบัติต่อกันด้วยความ

เคารพและเป็นธรรม

Q

A

1

เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งมีนิสัยชอบพูดตลกทะลึ่งลามก หรือตั้งค าถาม
แบบสองแง่สองง่ามซึ่งท าความร าคาญใจแก่เพื่อนร่วมงานต่างเพศ 
ข้าพเจ้าและคนอื่น ข้าพเจ้าจะยุติสถานการณ์นี้ได้อย่างไร 

บริษัทมีระเบียบข้อบังคับห้ามกระท าพฤติกรรมดังกล่าวอยู่แล้ว ท่าน
สามารถแก้ปัญหาได้โดยพูดกับคนนั้นโดยตรงเกี่ยวกับความรู้สึก
ส่วนตัวของท่าน หรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
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3.6
ผู้บริหารและพนักงานพึงท าหน้าที่เป็นพลเมอืงดีที่อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

เป็นพลเมืองดี 

แนวทางปฏิบัติ

3.6.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
รวมท้ังศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.6.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ประพฤติตนเป็นท่ีรังเกียจแก่ผู้อื่น 
พูดจาหรือแสดงกิริยาท่าทางลวนลามทางเพศ กระท าตน      
เป็นอันธพาล มีหนี้สินล้นพ้นตัว เล่นการพนัน ใช้สารเสพติด 
ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงาน หรือกระท า          
การใดๆ อันส่อให้เห็นว่าเสื่อมเสียในด้านศีลธรรม 

3.6.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่พกพาอาวุธมาท่ีท างาน เว้นแต่      
จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
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เรื่อง...เปน็พลเมืองดี 

Q

A

1

ถ้าท่านเก็บทรัพย์สิน ของผู้อื่นได้ ควรปฏิบัติอย่างไร

ท่านควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และประสานงานไปยังหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานต้นสังกัด สายตรวจท้องท่ี สถานีต ารวจ 
เป็นต้น เพื่อด าเนินการตามหาเจ้าของต่อไป การเก็บทรัพย์สินของ
ผู้อื่นได้แต่ไม่น าส่งคืนเจ้าของถือว่าเป็นการยักยอกทรัพย์สิน

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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3.7
ผู้บริหาร พนักงาน และญาติสนิท ไม่ให้ ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ 
หรือสิ่งของกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับ ซีพี ออลล์ หากการให้ การ
รับนั้นอาจท า ให้ เข้ า ใจได้ว่ าผู้ ให้  ผู้ รับมี ใจ เอนเอียงหรือมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้ ผู้รับ ซึ่งอาจท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ ซีพี ออลล์ ได้ 

ไม่ให้ และ/หรือ ไม่รับสิ่งตอบแทน

ที่เกินปกติวิสัย

แนวทางปฏิบัติ

3.7.1 ผู้บริหาร พนักงาน และญาติสนิทต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับร่วม
กิจกรรมสังคม กิจกรรมกีฬา การเลี้ยงรับรอง ของก านัล 
ของขวัญ หรือสินน้ าใจ เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นจากบุคคลท่ีร่วม
ท าธุรกิจด้วย

3.7.2 หากเป็นกรณีท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหาร และพนักงานอาจรับ
ผลประโยชน์หรือของขวัญ เพื่อการโฆษณาทางธุรกิจหรือตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได้ หากผลประโยชน์หรือของขวัญ
นั้นมีมูลค่าไม่เกินกว่า 3,000 บาท ในกรณีของนั้นมีมูลค่าเกิน
กว่า 3,000 บาท ผู้บริหารและพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็นหนังสือและน าผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้ 
ซีพี ออลล์ 

3.7.3 กรณีท่ีผู้บริหารและพนักงานเป็นตัวแทนของ ซีพี ออลล์ ไป
ร่วมงานเลี้ยงของคู่ค้า หรือเดินทางไปอบรม/ดูงานนอกสถานท่ี 
และได้รับผลประโยชน์หรือของขวัญมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท 
ไม่ว่าจะได้มาจากการชิงโชค จับฉลาก หรือรับของท่ีระลึก ให้ถือ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ 3.7.2 
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3.7.4 การให้ ผลประโยชน์หรือของขวัญ สามารถกระท าได้ตามธรรม
เนียมประเพณีเป็นไปอย่างโปร่งใส ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับนโยบายท่ีเกี่ยวข้องของบริษัท แต่ต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท 
โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์หรือสิ่งอื่นใดเป็นการ
ตอบแทนและโดยท่ีบุคลากรของบริษัทไม่ได้เรียกร้องหรือร้องขอ

3.7.5  การให้ ผลประโยชน์หรือของขวัญต้องกระท าในนามของบริษัท
เท่านั้นและต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยมูลค่าไม่เกิน 
3,000 บาท ซึ่งหากมูลค่าการให้ ผลประโยชน์หรือของขวัญเกิน
กว่ า  3,000 บาท ต้ องแจ้ งกับผู้ บริหารระดับส านั กและ
คณะท างานการจัดการผลประโยชน์หรือของขวัญท่ีมีมูลค่าเกิน
กว่า 3,000 บาทและได้รับการอนุมัติตามท่ีบริษัทก าหนด 

เรื่อง...ไม่ให ้และ/หรือ ไม่รับ

สิ่งตอบแทนที่เกินปกตวิิสัย

Q

A

1

ข้าพเจ้าก าลังจะเดินทางไปประชุมร่วมกับบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ
เป็นครั้งแรก และตามธรรมเนียมจะต้องมีการแลกเปลี่ยนของก านัล
ระหว่างบริษัทท่ีท าธุรกิจร่วมกัน บริษัทมีนโยบายท่ีจะรับของก านัล
หรือไม่ 

เป็นวัฒนธรรมของธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนของก านัล เพื่อสาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ แต่ของก านัลไม่ควรมีมูลค่าท่ีสูง หากท่าน
ได้รับของก านัลท่ีมีมูลค่าสูงเกินปกติวิสัย ท่านต้องรับของดังกล่าวไว้
ในนามของบริษัท และต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบรวมท้ังมอบ
ของก านัลให้แก่บริษัท

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
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3.8
ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ซีพี ออลล์ 

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แนวทางปฏิบัติ

3.8.1 ผู้บริหาร พนักงาน และญาติสนิท ต้องไม่ด าเนินธุรกิจ/กิจกรรม
ใดๆ ท่ีอาจท าให้บุคคลท่ัวไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ/กิจกรรมท่ีมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ซีพี ออลล์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต้องค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ 

3.8.2 ผู้บริหาร พนักงาน และญาติสนิทต้องไม่ด าเนินธุรกิจ/กิจกรรม
ใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ซีพี ออลล์ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมท่ี
อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ควรมีการเปิดเผยความสัมพันธ์ ของ       
ญาติสนิทท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย
รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานทรัพยากรบุคคลทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร
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เรื่อง...ไมม่คีวามขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

Q

A

1

ข้าพเจ้ามีหน้าท่ีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในขณะท่ีบริษัทท่ีปรึกษา
ด้านคอมพิวเตอร์ของบริษัทก าลังต้องการผู้เชี่ยวชาญสาขาเดียวกับ
ข้าพเจ้าเป็นจ านวนมาก ข้าพเจ้าสามารถรับงานเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้แก่บริษัทดังกล่าวนอกเวลางานได้หรือไม่ 

ไม่ได้ บริษัทมีข้อบังคับห้ามมิให้พนักงานยุ่งเกี่ยวกับการว่าจ้างงานซึ่ง
มีลักษณะคล้ายคลึงกับบริษัท อย่างไรก็ตามอาจมีข้อยกเว้นบาง
ประการ เช่น การให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษา แต่เพื่อหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ท่านควรแจ้งหรือปรึกษากับ
ผู้บังคับบัญชาของท่านก่อน

ไม่ได้ แม้ว่าพี่ชายของท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
การว่าจ้างจะท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท 
อย่างไรก็ดีพี่ชายของท่านยังมีโอกาสท่ีจะได้รับคัดเลือกเป็นท่ีปรึกษา
ให้แก่บริษัท โดยท่านจะต้องไม่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก ตัดสินใจ 
และเสนอว่าจ้าง 

Q

A

ข้าพเจ้าก าลังคัดเลือกบริษัทท่ีปรึกษาภายนอก ให้จัดกิจกรรมทางการ
ตลาดเป็นกรณีพิเศษ พี่ชายของข้าพเจ้าด าเนินธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาด้าน
การตลาดเช่นกัน ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่า พี่ชายของข้าพเจ้ามี
คุณสมบัติเหมาะสมกับงาน ในลักษณะท่ีข้าพเจ้าต้องการเป็นอย่าง
มาก ข้าพเจ้าสามารถว่าจ้างพี่ชายได้หรือไม่

2
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Q

A

3

บริษัทท่ีเป็นคู่ค้าของ ซีพี ออลล์ ได้เชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา โดย
ผู้รับเหมาเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ท่ีพัก
อาหาร และให้เงินเบี้ยเลี้ยงการเดินทางกับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน 
และยินยอมให้ท่านน าครอบครัวไปด้วยได้ ท่านควรเข้าร่วมการ
สัมมนาในคร้ังนี้หรือไม่

ไม่ควรเข้าร่วมสัมมนา เพราะมีข้อเสนอท่ีดูเป็นการจูงใจเกินกว่าปกติ 
แต่ถ้าเป็นการสัมมนาท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์ทางธุรกิจอาจขอ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นกรณีไป อย่างไรก็ตาม หากตอบ
รับเข้าสัมมนาก็จะต้องไม่น าครอบครัวไปด้วย และต้องไม่รับเงินเบี้ย
เล้ียงการเดินทาง เพราะถือว่าเป็นประโยชน์มากกว่าปกติที่ควรได้

Q

A

บุคคลในครอบครัวของ ผู้บริหารและพนักงาน ด าเนินธุรกิจเปิดร้าน
Store Business Partner (SBP) ท่านในฐานะเป็นผู้บริหารและ
พนักงานต้องด าเนินการอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท

4
ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่มีส่วนร่วมหรือด าเนินกิจกรรมใดๆ ซึ่ง
สงสัยว่าอาจจะมีผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งกับบริษัท ในกรณีท่ีสงสัย ต้อง
แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานทรัพยากรบุคคลทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ตามแบบรายงานการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
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3.9

ผู้บริหารและพนักงานไม่น าข้อมลูภายในของ ซีพี ออลล์ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์

ในทางมิชอบ 

แนวทางปฏิบัติ

3.9.1 ผู้บริหารและพนักงานท่ีมีหน้าท่ีน าข้อมูลภายในไปใช้ ต้อง
ระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน ลอบฟัง ดักฟังหรือบันทึกเสียง 
ไม่ควรสนทนาในท่ีสาธารณะผ่านเครื่องมือสื่อสาร หรือสนทนา
กับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอันน าไปสู่การเปิดเผย
ต่อผู้อื่นได้ 

3.9.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดการ จัดเก็บ และแยกแยะ
รายละเอียดข้อมูลภายในให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ 
ซีพี ออลล์ อย่างเคร่งครัด 

3.9.3 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของ ซีพี 
ออลล์ ต่อผู้ท่ีไม่มีสิทธิรับรู้ตามระเบียบข้อบังคับ หรือข้อตกลง
ทางธุรกิจ รวมถึงญาติสนิทและเพื่อนฝูง เว้นแต่ได้รับความ
เห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจด าเนินการและ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และ/หรือเจ้าของข้อมูล 

3.9.4 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่น าข้อมูลภายใน ท่ียังไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณะ ไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะอยู่ใน
ช่วงเวลาใด 
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3.9.5 ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ของ ซีพี ออลล์ เว้นแต่เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้อง
กับหน้าท่ีการงานท่ีได้รับมอบหมายจาก ซีพี ออลล์ 

3.9.6 ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท า
ข้อมูลงบการเงิน รวมถึงบุคคลในครอบครัว ต้องไม่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของ ซีพี ออลล์ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินและ 1 วัน หลังท่ีมีการเปิดเผยงบการเงินหรือ
การเปิดเผยข้อมูลอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ          
ซีพี ออลล์ 

3.9.7 จัดเก็บสารสนเทศท่ีส าคัญ ท่ียังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับโดย
จ ากัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ี
จ าเป็น และแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบว่าเป็นสารสนเทศท่ีเป็น
ความลับและมีการก าหนดข้อจ ากัดในการน าไปใช้ รวมท้ังข้อ
ห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ ซีพี ออลล์ โดยใช้สารสนเทศ
ดังกล่าว ท้ังนี้  ระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาความลับของ
สารสนเทศภายหลังท่ีผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องพ้นจาก
ต าแหน่งหน้าท่ี ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ี ซีพี ออลล์ ก าหนดไว้ 

3.9.8 ผู้บริหารและพนักงานต้องท าลายข้อมูลท่ีไม่ได้ใช้แล้วให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับของ ซีพี ออลล์ อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล 
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เรื่อง... ไม่ใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

Q

A

1

ข้าพเจ้ามีงานสอนหนังสือนอกเวลางานและต้องการน าข้อมูลท่ี
ข้าพเจ้าท างานกับบริษัทมาใช้ประกอบการสอน การกระท าดังกล่าว
ถือเป็นการขัดต่อนโยบายของบริษัทหรือไม่ 

อาจเป็นการขัดต่อนโยบายของบริษัท เนื่องจากข้อมูลท่ีผลิตขึ้นใช้ /
หรือเป็นข้อมูลท่ีอยู่ในความดูแลของท่านขณะท างานให้บริษัท อาจ
เป็นข้อมูลภายใน หรือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ท่านควรปรึกษา
ผู้บังคับบัญชาก่อนท่ีจะน าข้อมูลของบริษัทไปใช้ท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบในอ านาจหน้าท่ีตน 

Q

A

บริษัท มีแผนจะลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ซึ่ งหากประสบ
ความส าเร็จจะเกิดผลดีต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก และอาจท า
ให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยท่ีข้าพเจ้ามีส่วนรับรู้
ในข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทท่ี
ข้าพเจ้าถืออยู่ได้หรือไม่ 

2

ต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะ
เป็ นก าร ใช้ ข้ อมู ลภ าย ในถื อ เป็ นความผิ ดตามมาตรา  241 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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Q

A

3

บริษัท มีแผนจะลงทุนในบริษัทอื่นๆ ท่ีก าลังอยู่ในระหว่าง การ
พิจารณาเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลท.”) หรือเข้าครอบครองกิจการ (Take over) ซึ่งหากประสบ
ความส าเร็จจะเกิดผลดีต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก และอาจท า
ให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยท่ีข้าพเจ้ามีส่วนรับรู้
ในข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทท่ี
ข้าพเจ้าถืออยู่ได้หรือไม่ 

ต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะ
เป็ นก าร ใช้ ข้ อมู ลภ าย ในถื อ เป็ นความผิ ดตามมาตรา  241 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

Q

A

ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลรายชื่อและเงินเดือนของพนักงานและมี
เพื่อนท างานอยู่บริษัทอื่นมาขอข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าสามารถส่ง
ข้อมูลดังกล่าวให้แก่เพ่ือนได้หรือไม่

4

ไม่ได้ บริษัทมีข้อบังคับห้ามมิให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลภายในของ ซีพี 
ออลล์ ต่อผู้ท่ีไม่มีสิทธิรับรู้ตามระเบียบข้อบังคับ หรือข้อตกลงทาง
ธุรกิจ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลภายในท่ีรู้ในวงจ ากัดและ
ไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ หรือ
เจ้าของข้อมูล การด าเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กระท าได้ต่อเมื่อ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยท่ีก าหนด
ไว้ในระเบียบข้อบังคับ หรือข้อตกลงทางธุรกิจ หากมีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งหรือขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลก่อน 
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Q

A

5

บริษัท มีแผนด าเนินการเพื่อเข้าครอบครองกิจการ (Take over) ใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งหากประสบความส าเร็จจะเกิดผลดีต่อการ
ด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก และอาจท าให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
และบริษัทท่ีก าลังเจรจาอยู่เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยท่ีข้าพเจ้ามีส่วนรับรู้ใน
ข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าจะสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทท่ี
ข้าพเจ้าถือหรือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการครอบครองกิจการได้หรือไม่ 

ต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทท่ีก าลังเจรจาใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพราะเป็นการใช้ข้อมูลภายในถือเป็นความผิด         
ตามมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535
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บทส่งท้าย

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างานฉบับน้ี เป็นวินัยซึ่ง ผู้บริหารและ
พนักงานต้องท าความเข้าใจและยึดมั่นปฏิบัติและไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและ
พนักงานกระท าใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน
ฉบับนี้ ในกรณีที่มีการขัดต่อจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน 
ซีพี ออลล์ ได้ก าหนดบทลงโทษโดยอ้างอิงจากระเบียบข้อบังคับในการท างาน ทั้งนี้ 
หากเกิดความไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในทาง
ปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขหรือหาข้อพึงปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
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วันที่...........เดือน.........................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................

รหัสพนักงาน.............................................ต าแหน่ง……………………………………………………...
แผนก........................................................ ฝ่าย.................................................................... 
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ได้รับทราบและยินดีปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ระบุอยู่ใน
หนังสือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างานของ ซีพี ออลล์ มีธรรมาภิบาล 
(คือประพฤติปฏิบัติตน โดยยึดหลักธรรม ความดี ความถูกต้อง ) ประพฤติปฏิบัติอย่าง
โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

อนึ่ง ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า หากข้าพเจ้ากระท าการอย่างใดที่เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างานของซีพี ออลล์ ย่อมได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 

..................................................
1

(................................................) ผู้บริหาร/พนักงาน 
1 วันที่..........................................

หนังสือรับทราบและถือปฏิบัติ

66 จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน



ปรัชญาองค์กร
เราปรารถนารอยยิ้มจากลกูค้าดว้ยทีมงานทีม่ีความสขุ

วิสัยทัศน์
เราให้บริการความสะดวกกบัทุกชุมชน

พันธกิจ

สร้างความผูกพันกับลูกคา้ ด้วยสินค้าและบริการ

ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่องค์กรคุณภาพและมีความยั่งยืน

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

เช
ื่อใ
จ 
ใช
โ้ค
ช้ช

ิง่ อ
งิน

วตั
กร
รม

ขย
นัท

 าฉ
ลา
ดค

ดิ 
มจี

ติส
าธ
าร
ณ
ะ

HARMONY

culture

5 พฒันา:
• พฒันาคนดว้ยการโคช้ชิง่

• พฒันาบรรยากาศของความเชือ่ใจ
• พฒันาตนใหฉ้ลาดคดิขยนัท า
• พฒันางานดว้ยนวตักรรม

• พฒันาชุมชนดว้ยจติสาธารณะ
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5  - รักงาน รักลูกค้า รักคุณธรรม รักองค์กร รักท างานเป็นทีม
7  - แกร่ง กล้า สัจจะวาจา สามัคคี มีน้ าใจ ให้ความเคารพผู้อ่ืน ชื่นชมความงามแห่งชีวิต
11 - มีความจริงใจ ไม่ศักดินา ใช้ปิยะวาจา อย่าหลงอ านาจ เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความยุติธรรม

ใหค้วามเมตตา กล้าตัดสินใจ อาทรสังคม บ่มเพาะคนดี มีใจเปิดกว้าง



www.cpall.co.th
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)

ส านักงานใหญ่ เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 24 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02 071 9000


