จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ ริหารและพนักงานฉบับนีเ้ ป็ นหลักในการประพฤติปฏิบตั ขิ องกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยการคานึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุตธิ รรมและความเสมอภาค เพื่อให้
เกิดการประพฤติปฏิบตั ทิ ่ีถกู ต้อง เป็ นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต
อย่างยั่งยืน
จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษัทฯ ได้ถกู พิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องโดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากนัน้ แล้ว ยังเป็ นส่วนหนึ่ง
ของข้อบังคับการทางานของพนักงานทุกคน
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน แบ่งออกเป็ น 10 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่อบริษัทฯ
หมวดที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
หมวดที่ 3 ข้อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้น
หมวดที่ 4 ข้อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่อลูกค้า
หมวดที่ 5 ข้อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่อคู่ค้า
หมวดที่ 6 ข้อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่อคู่แข่งทางการค้า
หมวดที่ 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบัตเิ รื่องทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
หมวดที่ 8 ข้อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน
หมวดที่ 9 ข้อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่อตนเอง
หมวดที่ 10 ข้อพึงประพฤติปฏิบัตเิ รื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. ปฏิบตั หิ น้าที่การงานด้วยความรับผิดชอบ เต็มกาลังความสามารถ โดยถือความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ สุจริต
และผลประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ
2. ปฏิบตั หิ น้าที่โดยประยุกต์ใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ทันต่อเหตุการณ์ และการเคลื่อนไหวของธุรกิจ
3. พึงยึดมั่นในหลักของความถูกต้องและความเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงการท่ารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ปฏิบตั ติ ามมาตรการและขัน้ ตอนการทารายการระหว่างกันของ
บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงานที่มีสว่ นได้ส่วนเสียจะต้องไม่มีสว่ นในการ
พิจารณาอนุมตั ริ ายการระหว่างกันดังกล่าว
4. ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่
ได้รบั จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใน
การซือ้ ขายหุน้ และ/หรือเพื่อนาไปทาธุรกิจที่แข่งขัน หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. หลีกเลี่ยงการทางานหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่เป็ นการขัดผลประโยชน์ อัน
นามาซึ่งความเสียหาย เสียประโยชน์แก่บริษัทฯ
6. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่มีสว่ นร่วมในการดาเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดารงตาแหน่ง
ภายนอกบริษัทฯ เช่น เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร ที่ปรึกษา พนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนัน้ ๆ จะต้องไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบกับการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ของตน
7. รักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษัทฯ สอดส่อง ดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสาร ข้อมูลข่าวสารอันเป็ น
ความลับของบริษัทฯ เผยแพร่ตอ่ บุคคลภายนอก ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจจะทาความเสียหาย หรือ
เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ
8. กรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่รายงานการซือ้ ขายหุน้ และถือครองหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานการมีสว่ นได้เสีย โดยจัดทาแบบ
รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหารทุกปี รวมถึงการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การใช้ขอ้ ข้อมูล
ภายในอย่างเคร่งครัด
9. ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และไม่นาทรัพย์สินของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว
10. มีจิตสานึกในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
11. ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

1. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงใช้หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล รับฟั งความคิดเห็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
ผูร้ ว่ มงาน
2. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยการสนับสนุนให้มีการอบรมในทุกระดับ ให้มีความรู ้
ความสามารถ ความชานาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ที่รบั ผิดชอบ
3. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงสร้างและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
4. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปกครองด้วยความเมตตาธรรม สร้างบรรยากาศในการทางานให้มีความอบอุน่ เป็ นกันเอง
และผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
5. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงให้การดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย อย่าง
เสมอภาค เท่าเทียม และเป็ นธรรม
6. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงคานึงเรื่องความเป็ นธรรมในการแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ
พนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงานนัน้
7. ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาพึงมีสมั มาคารวะ รับฟั งคาสั่ง คาแนะนา ของผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุ
เร่งด่วน ปัญหาหรือสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต้องรีบรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
โดยเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ
8. พนักงานพึงรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ความรัก ความสามัคคี ระหว่างบุคคล ระหว่างหมูค่ ณะ
ส่งเสริมการทางานเป็ นทีม และการช่วยเหลือเกือ้ กูลซึ่งกันและกัน
9. พนักงานพึงทางานโดยการให้เกียรติซ่งึ กันและกัน โดยฟั งความเห็นของผูอ้ ่ืนตามสมควรแก่กรณี ไม่เอาเรื่อง
ส่วนตัวของผูอ้ ่ืนมาวิพากษ์วิจารณ์ หรือแอบอ้างเอาผลงานของผูอ้ ่ืนมาเป็ นของตน

1. ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส เป็ นธรรม การตัดสินใจดาเนินการใดๆ ความกระทาด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง มีการคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้
2. มุง่ มั่นสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและมั่นคง เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาวของ บริษัทฯ
และเพื่อเพิ่มผลประโยชน์และความเชื่อมั่นของผูถ้ ือหุน้

3. เคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการได้รบั ข้อมูลที่จาเป็ นโดยเท่าเทียมกัน และเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

1. มุง่ มั่นในการพัฒนาและให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความปลอดภัย
และเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ในราคาที่สมเหตุสมผล สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
2. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด และรักษาความลับของลูกค้า ไม่นาความลับ
ทางการค้าไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ กี่ยวข้อง กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
ล่วงหน้า และหาทางแก้ไขปั ญหาโดยเร็ว
3. ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า หรือค้ากาไรเกินควร รวมทัง้ ไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
4. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ด้วยการทางานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็ นที่วางใจได้ของลูกค้า
และจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลกู ค้าร้องเรียน
5. รับฟั งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็ นประจา สม่าเสมอ และนามาปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่อง
ต่างๆ ให้ดีขนึ ้

1. ปฏิบตั ิตามแนวทางและวิธีการปฏิบตั ใิ นการจัดซือ้ จัดจ้างของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคูค่ า้ ไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดทาระบบทะเบียนคูค่ า้
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการกระบวนการจัดหา จัดจ้าง ที่โปร่งใส มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้
2. การเจรจาต่อรองในการจัดซือ้ จัดจ้างจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส มีการเปรียบเทียบราคา และสามารถ
ตรวจสอบได้
3. ไม่เรียก ไม่รบั และไม่จา่ ยผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ไม่สจุ ริต หรือที่นอกเหนือจากการค้าปกติในธุรกรรม
การค้ากับคูค่ า้ อย่างเคร่งครัด
4. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กบั คูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนีส้ ถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงด้านการค้ากับคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนีก้ ารค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชาระค่าสินค้าและบริการ
และเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูย้ ืม และสัญญาอื่น ๆ รวมทัง้ มีการจัดประชุมระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ และเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อร่วมกันทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเชื่อ

หลักประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กนั ดีระหว่างผูบ้ ริหารกับ
สถาบันการเงิน

1. ให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบตั ิตามกรอบกติกา
การแข่งขันเสรีท่ีเป็ นธรรม
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม และไม่เปิ ดเผย
หรือละเลยให้ความลับของบริษัทฯ ตกอยูใ่ นมือของคูแ่ ข่ง
3. ไม่โจมตี และทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอ่ืนใดที่ไม่ถกู ต้อง
4. ละเว้นการกลั่นแกล้ง หรือทาให้คแู่ ข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็ นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่วา่ จะเป็ นด้านการออกแบบ การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ าน

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบที่จะร่วมสร้างสรรค์สงั คม สิ่งแวดล้อม และชุมชน มีนโยบาย
การจัดงบประมาณเป็ นประจาทุกปี เพื่อใช้ในกิจกรรม CSRในด้านต่าง ๆ
1. ปฏิบตั หิ น้าที่ในความรับผิดชอบของตน และดารงชีวิตด้วยจิตสานึกที่ดีท่ีมีตอ่ สังคมสิ่งแวดล้อม และชุมชน
อยูเ่ สมอ
2. ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสังคม
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
3. ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอย่างคุม้ ค่า
4. ดาเนินธุรกิจด้วยจิตใจที่คานึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนเสมอ
5. บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพสิทธิชมุ ชน สิทธิมนุษยชน และการไม่ละเมิดสิทธิชมุ ชน สิทธิมนุษยชน
และไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมถึงมีนโยบายจ้างงานผูพ้ ิการ และไม่กาหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย

1. พึงเป็ นผูใ้ ฝ่ ในการศึกษาหาความรู ้ เข้าร่วมสัมมนา และการอบรมที่เป็ นประโยชน์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพให้เป็ นผูท้ ่ีมีความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน เพื่อการปฏิบตั งิ านที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. ดารงตนให้มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม
3. ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติของตนเอง และบริษัทฯ
4. ดาเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตในทุกเรื่อง ทัง้ เรื่องส่วนตัวและเรื่องการงาน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ นอย่างมีจริยธรรม
และรับผิดชอบในทุกโอกาส ต้องปฏิบตั ิตนตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นอย่างเคร่งครัด ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่มี
ส่วนร่วมในการคอร์รปั ชั่น ไม่ตดิ สินบนหรือรับสินบนในทุกรูปแบบไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม และจัดให้มีการ
สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นอย่างสม่าเสมอ หากไม่ปฏิบตั ิตามหรือพบว่ามีสว่ นร่วมในการ
ทุจริตคอร์รปั ชั่น จะพิจารณาด้วยบทลงโทษระดับสูงสุด
บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานหรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยต่อคณะกรรมการบริษัท
ผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ ทาง E-Mail Address:

1. ข้าพเจ้าได้รบั และอ่านข้อความในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ ริหารและพนักงานแล้ว
2. ข้าพเจ้าเข้าใจและจะยึดถื อหลักการในจรรยาบรรณฯเล่มนีเ้ ป็ นหลักปฏิบตั ิในการทางานด้วยมาตรฐานสูงสุด

.......................................................................
(.................................................................)
วันที่.........................................................

