
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน 

จรรยาบรรณและจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนกังานฉบบันีเ้ป็นหลกัในการประพฤติปฏิบตัขิองกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  โดยการค านงึถึงสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ 
ภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัขิองบรษิัทฯ ความมีจรยิธรรม ความยตุธิรรมและความเสมอภาค  เพ่ือให้
เกิดการประพฤตปิฏิบตัท่ีิถกูตอ้ง เป็นท่ียอมรบัของสงัคม ซึ่งจะสง่ผลใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เตบิโต
อยา่งยั่งยืน 

จรรยาบรรณและจรยิธรรมของบรษิัทฯ ไดถ้กูพิจารณาทบทวนและปรบัปรุงใหเ้หมาะสมอยา่งตอ่เน่ืองโดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากนัน้แลว้ ยงัเป็นสว่นหนึ่ง
ของขอ้บงัคบัการท างานของพนกังานทกุคน 

 จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน แบ่งออกเป็น 10 หมวด ดังนี ้

หมวดที่ 1 ข้อพงึประพฤติปฏิบัตติ่อบริษัทฯ 

หมวดที่ 2 ข้อพงึประพฤติปฏิบัตติ่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

หมวดที่ 3 ข้อพงึประพฤติปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 

หมวดที่ 4 ข้อพงึประพฤติปฏิบัตติ่อลูกค้า 

หมวดที่ 5 ข้อพงึประพฤติปฏิบัตติ่อคู่ค้า 

หมวดที่ 6 ข้อพงึประพฤติปฏิบัตติ่อคู่แข่งทางการค้า 

หมวดที่ 7 ข้อพงึประพฤติปฏิบัตเิร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

หมวดที่ 8 ข้อพงึประพฤติปฏิบัตติ่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 

หมวดที่ 9 ข้อพงึประพฤติปฏิบัตติ่อตนเอง 

หมวดที่ 10 ข้อพงึประพฤตปิฏิบัตเิร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

  

 

 

 



 

 

1. ปฏิบตัหินา้ท่ีการงานดว้ยความรบัผิดชอบ เตม็ก าลงัความสามารถ โดยถือความถกูตอ้ง ความซ่ือสตัย ์สจุริต 
และผลประโยชนส์่วนรวมของบรษิัทฯ เป็นส าคญั 

2. ปฏิบตัหินา้ท่ีโดยประยกุตใ์ชค้วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ทกัษะตา่งๆ รวมถึงพฒันาและปรบัปรุง
วิธีการท างานใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ทนัตอ่เหตกุารณ ์และการเคล่ือนไหวของธุรกิจ 

3. พงึยดึมั่นในหลกัของความถกูตอ้งและความเป็นธรรม หลีกเล่ียงการท่ารายการท่ีเก่ียวโยงท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ ปฏิบตัติามมาตรการและขัน้ตอนการท ารายการระหวา่งกนัของ
บรษิัทฯ อยา่งเครง่ครดั ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้รหิารหรือพนกังานท่ีมีสว่นไดส้่วนเสียจะตอ้งไมมี่สว่นในการ
พิจารณาอนมุตัริายการระหว่างกนัดงักลา่ว 

4. ปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มลูภายในของบรษิัทฯไปใชอ้ยา่งเครง่ครดั ไมใ่ชโ้อกาสหรือขอ้มลูท่ี
ไดร้บัจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานในการหาประโยชนส์ว่นตน และบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใน
การซือ้ขายหุน้ และ/หรือเพ่ือน าไปท าธุรกิจท่ีแขง่ขนั หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

5. หลีกเล่ียงการท างานหรือประกอบธุรกิจสว่นตวัใด ๆ ไมว่่าทางตรงหรือทางออ้มท่ีเป็นการขดัผลประโยชน ์อนั
น ามาซึ่งความเสียหาย เสียประโยชนแ์ก่บรษิัทฯ 

6. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีมีสว่นรว่มในการด าเนินกิจกรรมภายนอกองคก์ร หรือด ารงต าแหนง่
ภายนอกบรษิัทฯ เชน่ เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร ท่ีปรกึษา พนกังานในองคก์รอ่ืน  กิจกรรมนัน้ๆ จะตอ้งไม่
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ  ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม และจะตอ้งไมก่ระทบกบัการ
ปฏิบตัหินา้ท่ีของตน 

7. รกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบัของบรษิัทฯ สอดสอ่ง ดแูลและระมดัระวงัมิใหเ้อกสาร ขอ้มลูขา่วสารอนัเป็น
ความลบัของบรษิัทฯ เผยแพรต่อ่บคุคลภายนอก ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึ่งอาจจะท าความเสียหาย หรือ
เส่ือมเสียช่ือเสียงของบรษิัทฯ 

8. กรรมการและผูบ้รหิารมีหนา้ท่ีรายงานการซือ้ขายหุน้และถือครองหลกัทรพัยท์กุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตอ่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรายงานการมีสว่นไดเ้สีย โดยจดัท าแบบ
รายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิารทกุปี  รวมถึงการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารใชข้อ้ขอ้มลู
ภายในอย่างเครง่ครดั 

9. ใชแ้ละรกัษาทรพัยส์ินของบริษัทฯ ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ และไมน่  าทรพัยส์ินของบรษิัทฯไปใชเ้พ่ือประโยชน์
สว่นตวั 

10. มีจิตส านกึในการรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 
11. ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่งๆของบรษิัทฯอยา่งเครง่ครดั 



 

 

 

1. ผูบ้งัคบับญัชาพงึใชห้ลกัคณุธรรมในการบรหิารงานบคุคล รบัฟังความคิดเห็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
ผูร้ว่มงาน 

2. ผูบ้งัคบับญัชาพงึพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยการสนบัสนนุใหมี้การอบรมในทกุระดบั ใหมี้ความรู ้
ความสามารถ ความช านาญ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และความเจรญิกา้วหนา้ในอาชีพการงาน
ท่ีรบัผิดชอบ 

3. ผูบ้งัคบับญัชาพงึสรา้งและดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัและความ 
สะดวกสบายตอ่ชีวิตและทรพัยส์ิน 

4. ผูบ้งัคบับญัชาพงึปกครองดว้ยความเมตตาธรรม สรา้งบรรยากาศในการท างานใหมี้ความอบอุน่ เป็นกนัเอง 
และผูบ้งัคบับญัชาพงึปฏิบตัิตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5. ผูบ้งัคบับญัชาพงึใหก้ารดแูลพนกังานดา้นผลตอบแทน สวสัดกิาร คณุภาพชีวิต และความปลอดภยั อยา่ง
เสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม 

6. ผูบ้งัคบับญัชาพงึค านงึเรื่องความเป็นธรรมในการแตง่ตัง้และโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษ
พนกังาน กระท าดว้ยความสจุรติใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนกังานนัน้ 

7. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพงึมีสมัมาคารวะ รบัฟังค าสั่ง ค  าแนะน า ของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเครง่ครดั หากเกิดเหตุ
เรง่ดว่น ปัญหาหรือสิ่งท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัทฯ ตอ้งรีบรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ
โดยเร็ว เพ่ือปอ้งกนัความเสียหายตา่งๆ 

8. พนกังานพงึรกัษาและเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี ความรกั ความสามคัคี ระหวา่งบคุคล ระหว่างหมูค่ณะ 
สง่เสรมิการท างานเป็นทีม และการชว่ยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนัและกนั 

9. พนกังานพงึท างานโดยการใหเ้กียรตซิึ่งกนัและกนั โดยฟังความเห็นของผูอ่ื้นตามสมควรแก่กรณี ไมเ่อาเรื่อง
สว่นตวัของผูอ่ื้นมาวิพากษว์ิจารณ ์หรือแอบอา้งเอาผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

1. ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ โปรง่ใส เป็นธรรม การตดัสินใจด าเนินการใดๆ ความกระท าดว้ยความ
รอบคอบ ระมดัระวงั มีการค านงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

2. มุง่มั่นสรา้งความเจรญิเติบโตอย่างมีคณุภาพและมั่นคง เพ่ือผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวของ บริษัทฯ 
และเพ่ือเพิ่มผลประโยชนแ์ละความเช่ือมั่นของผูถื้อหุน้ 



 

 

3. เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดร้บัขอ้มลูท่ีจ  าเป็นโดยเทา่เทียมกนั และเปิดเผยขอ้มลูส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บรษิัทฯ ทัง้ขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูท่ีไมใ่ชข่อ้มลูทางการเงินอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส 
ผา่นชอ่งทางท่ีเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย 

1. มุง่มั่นในการพฒันาและใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ดว้ยความปลอดภยั 
และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ในราคาท่ีสมเหตสุมผล สามารถสง่มอบงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
เพ่ือความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ 

2. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้อย่างเครง่ครดั และรกัษาความลบัของลกูคา้ ไมน่  าความลบั
ทางการคา้ไปใชป้ระโยชนข์องตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัไิด ้ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
ลว่งหนา้ และหาทางแกไ้ขปัญหาโดยเรว็ 

3. ไมเ่อารดัเอาเปรียบลกูคา้ หรือคา้ก าไรเกินควร รวมทัง้ไมก่ าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไมเ่ป็นธรรม 
4. ตดิตอ่กบัลกูคา้ดว้ยความสภุาพ ดว้ยการท างานท่ีรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีวางใจไดข้องลกูคา้

และจดัใหมี้ระบบและกระบวนการท่ีใหล้กูคา้รอ้งเรียน 
5. รบัฟังขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะของลกูคา้เป็นประจ า สม ่าเสมอ และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขในขอ้บกพรอ่ง

ตา่งๆ ใหดี้ขึน้ 

1. ปฏิบตัิตามแนวทางและวิธีการปฏิบตัใินการจดัซือ้ จดัจา้งของบรษิัทฯ อย่างเครง่ครดั โดยบรษิัทฯ และบริษัท
ยอ่ยไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคูค่า้ไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการจดัท าระบบทะเบียนคูค่า้ 
เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมในการกระบวนการจดัหา จดัจา้ง ท่ีโปรง่ใส มีขั้นตอนท่ีสามารถตรวจสอบได ้

2. การเจรจาตอ่รองในการจดัซือ้จดัจา้งจะตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส มีการเปรียบเทียบราคา และสามารถ
ตรวจสอบได ้

3. ไมเ่รียก ไมร่บั และไมจ่า่ยผลประโยชนต์อบแทนใดๆ ท่ีไมส่จุรติ หรือท่ีนอกเหนือจากการคา้ปกตใินธุรกรรม
การคา้กบัคูค่า้อยา่งเครง่ครดั 

4. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัคูค่า้ และ/หรือเจา้หนีส้ถาบนัการเงินอย่างเครง่ครดั และมีการปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงดา้นการคา้กบัคูค่า้ และ/หรือเจา้หนีก้ารคา้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นการช าระคา่สินคา้และบรกิาร 
และเง่ือนไขตามสญัญาเงินกูยื้ม และสญัญาอ่ืน ๆ    รวมทัง้มีการจดัประชมุระหวา่งผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษิัทฯ และเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือของสถาบนัการเงิน เพ่ือรว่มกนัทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเช่ือ 



 

 

หลกัประกนั เง่ือนไข และคา่ธรรมเนียมท่ีเหมาะสม และเพ่ือการสรา้งความสมัพนัธก์นัดีระหว่างผูบ้รหิารกบั
สถาบนัการเงิน 

1. ใหก้ารสนบัสนนุการรว่มมือในการแขง่ขนัทางการคา้เพ่ือผลประโยชนข์องลกูคา้ และปฏิบตัิตามกรอบกติกา
การแขง่ขนัเสรีท่ีเป็นธรรม 

2. ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติ หรือไมเ่หมาะสม และไมเ่ปิดเผย
หรือละเลยใหค้วามลบัของบรษิัทฯ ตกอยูใ่นมือของคูแ่ขง่ 

3. ไมโ่จมตี และท าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย หรือใชว้ิธีอ่ืนใดท่ีไมถ่กูตอ้ง 
4. ละเวน้การกลั่นแกลง้ หรือท าใหคู้แ่ขง่เสียโอกาสอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

 

บรษัิทฯ มีนโยบายไมล่ะเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ไมว่า่จะเป็นดา้นการออกแบบ การใชง้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตังิาน 

 

บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบท่ีจะรว่มสรา้งสรรคส์งัคม สิ่งแวดลอ้ม และชมุชน มีนโยบาย
การจดังบประมาณเป็นประจ าทกุปีเพ่ือใชใ้นกิจกรรม CSRในดา้นตา่ง ๆ 

1. ปฏิบตัหินา้ท่ีในความรบัผิดชอบของตน และด ารงชีวิตดว้ยจิตส านึกท่ีดีท่ีมีตอ่สงัคมสิ่งแวดลอ้ม และชมุชน
อยูเ่สมอ 

2. ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชารว่มกนัสรา้งสรรค ์และรว่มกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพฒันาสังคม 
สิ่งแวดลอ้มและชมุชน 

3. ปฏิบตัิตนเป็นตวัอย่างท่ีดีในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม และสง่เสรมิการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิมีอยา่งคุม้คา่ 

4. ด าเนินธุรกิจดว้ยจิตใจท่ีค านึงถึงผลประโยชนข์องสาธารณชนเสมอ 
5. บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการเคารพสิทธิชมุชน สิทธิมนษุยชน และการไมล่ะเมิดสิทธิชมุชน สิทธิมนษุยชน 

และไมเ่ลือกปฏิบตั ิรวมถึงมีนโยบายจา้งงานผูพ้ิการ และไมก่ าหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีกดว้ย 



 

 

1. พงึเป็นผูใ้ฝ่ในการศกึษาหาความรู ้เขา้รว่มสมัมนา และการอบรมท่ีเป็นประโยชน ์เพ่ือพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพใหเ้ป็นผูท่ี้มีความสามารถ และประสบการณใ์นการท างาน เพ่ือการปฏิบตังิานท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2. ด ารงตนใหมี้คณุธรรม และจรยิธรรมท่ีดีงาม 
3. ไมป่ระพฤตตินในทางท่ีอาจท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง และเกียรติของตนเอง และบรษิัทฯ 
4. ด าเนินชีวิตดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุรติในทกุเรื่อง ทัง้เรื่องส่วนตวัและเรื่องการงาน 

 

บรษิัทฯ  มีนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัตินอย่างมีจรยิธรรม 
และรบัผิดชอบในทกุโอกาส  ตอ้งปฏิบตัิตนตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นอยา่งเครง่ครดั ไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้ง ไมมี่
สว่นรว่มในการคอรร์ปัชั่น ไม่ตดิสินบนหรือรบัสินบนในทกุรูปแบบไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และจดัใหมี้การ
สอบทานการปฏิบตัติามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นอยา่งสม ่าเสมอ หากไมป่ฏิบตัิตามหรือพบว่ามีสว่นรว่มในการ
ทจุรติคอรร์ปัชั่น จะพิจารณาดว้ยบทลงโทษระดบัสงูสดุ 

บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยัตอ่คณะกรรมการบรษิัท
ผา่นประธานกรรมการตรวจสอบ ทาง E-Mail Address:  

 
 
                          



 

 

 
 

 
1. ขา้พเจา้ไดร้บัและอา่นขอ้ความในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานแลว้ 
2. ขา้พเจา้เขา้ใจและจะยดึถือหลกัการในจรรยาบรรณฯเลม่นีเ้ป็นหลกัปฏิบตัิในการท างานดว้ยมาตรฐานสงูสดุ 
 
 
 
 
     ....................................................................... 
                  (.................................................................) 
        วนัท่ี......................................................... 
 


