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	 	 คณะกรรมการบริษทักลุม่เซ็นทรัล	มเีจตนารมณท์ีจ่ะสง่เสริมและสนับสนุนให้

บรษิทักลุม่เซ็นทรัล	มกีารกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีสามารถดำาเนินธรุกจิไดย้ัง่ยืนอย่างมี

ประสทิธภิาพ	มคีวามยุตธิรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได	้และมีความรบัผิดชอบท่ีดทีัง้ต่อ 

ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	ผู้บริหาร	พนักงาน	และสังคมโดยรวม

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงได้กำาหนดจรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร	

เพือ่ใหก้รรมการและผูบ้ริหารทุกคนของบริษทักลุ่มเซ็นทรัล	ไดย้ดึถอืและปฏบัิติอย่าง

เคร่งครัดจริงจัง		

	 	 เนือ่งจากจรรยาบรรณน้ีเปน็สว่นท่ีเพิม่เตมิขึน้นอกเหนือจากระเบียบขอ้บงัคับ	

ประกาศหรอืคำาสัง่อืน่ๆ	ของบริษทั	ดงันัน้	หากขอ้ความใดในระเบียบขอ้บงัคับ	ประกาศ

หรือคำาสั่งอื่นๆ	ของบริษัทฯ	ขัดแย้งกับจรรยาบรรณนี้	ให้ใช้จรรยาบรรณนี้แทน

บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
จรรยาบรรณองค์กร

(นายสุทธิชัย	จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล

สั่ง	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559



Central Group 
ตลอด 70 ปี
ปลูกฝังและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นคืออะไร

*บทสัมภาษณ์ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560
หนังสือ Central Group People 

	 “สิง่ท่ีคณุเตยีงได้ให้โอวาทแกพ่วกเรามาตลอด	
คือ	 การที่เราจะคิดจะทำาอะไรก็ตาม	 เราต้องมี
จริยธรรม	 น่ันคือ	 จะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน	 สิ่งสำาคัญท่ีท่านเน้นเป็นอย่างมาก	
คือ	 จะต้องไม่ทำาอะไรที่ผิดศีลธรรม	 ผิดกฎหมาย	
หรือทำาธุรกิจท่ีสังคมรังเกียจ	 เช่น	 เปิดบ่อนการพนัน	
หรือทำากิจการบริการท่ีขัดกฎหมายและสังคม	เป็นต้น

	 เม่ือตระกูลจิราธิวัฒน์	เร่ิมมีธุรกิจท่ีเป็นหลักแหล่ง	
แน่นอนเป้าหมายสูงสุดของการดำาเนินธุรกิจก็คือ	
การแสวงหากำาไร	 การแข่งขันก็ต้องมี	 แต่อย่างไรก็ดี	
เมือ่ทำาธรุกิจ	สิง่ทีเ่ราคำานึงอยา่งมาก	คอื	ทำาอยา่งไร
ให้ธรุกจิอยู่ได	้คูค่า้อยูไ่ด	้และพนกังานทกุคนกต็อ้ง
อยู่ได้ด้วย	สรุปก็คือทุกฝ่ายต้องอยู่ร่วมกันได้

	 ในทางจริยธรรมทางธุรกิจ	 เราก็คำานึงผล 
กระทบต่างๆ	เช่น	กระทำาการใดๆ	ทำาให้ผู้ค้าขาย
ขนาดเลก็ตอ้งลม้หายตายจากไป	โดยการเขา้ไปแย่ง
ตลาดที่เขาค้าขายเพื่อความอยู่รอดอยู่แล้ว	เป็นต้น	
เราไม่เห็นแก่ได้ท่ีจะทำาให้อีกฝ่ายเดือดร้อน	 ไม่ใช่
เพราะความใจดท่ีีทำาอย่างน้ัน	แตเ่ปน็จริยธรรมทีถ่กู

สัง่สอนมา	คอื	ต้องไมเ่บยีดเบยีนหรอืเอาเปรยีบผูอ้ืน่
เพือ่ใหต้วัเองไดด้	ีตอ้งมคีวามซือ่สัตย	์และใหค้วาม
เปน็ธรรมกบัสงัคม	หากไมค่ำานงึถงึจรยิธรรมเหลา่นี	้
ความมั่นคงและความยั่งยืนของธุรกิจจะไม่ยืนยาว
นานแน่นอน	 ทุกวันนี้ส่ิงเหล่านี้ได้ถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่นได้โดยไม่ยาก	 เพราะส่วนใหญ่	 ก็พร้อมปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด	 ทั้งน้ีจากการได้เห็นตัวอย่าง 
ที่ดีจากรุ่นก่อนๆ	ที่ได้เริ่มทำามา

	 สุดท้ ายนี้ 	 ผมดี ใจที่ เ ห็ นก ลุ่ม เซ็นทรั ล
ประสบความสำาเร็จในธุรกิจตลอด	70	 ปีที่ผ่านมา	 
หากบรรพบุรุษคุณเตียง	 คุณสัมฤทธิ์	 คุณวันชัย
ที่ได้เริ่มต้นธุรกิจนี้	 สามารถรับรู้ความสำาเร็จของ
กลุ่มเซ็นทรัลในปัจจุบันนี้แล้ว	 ท่านคงจะยิ่งภูมิใจ
และชื่นชมในความเจริญก้าวหน้าของพวกเราเป็น
ทีส่ดุ	และในโอกาสน้ี	ผมต้องขอชมเชยและขอบคุณ
ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องทุกท่าน	 ตลอดจนพนักงาน 
ทุกท่านที่ทำาให้เราได้มีความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่ 
ในวันนี้	ผมหวังว่าปีต่อๆ	ไป	ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่
ขึ้นอีกของกลุ่มเซ็นทรัลตลอดไป”

ในการดำาเนินธุรกิจสิ่งที่ 



คุณสุทธิชัย	จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการบริษัท	กลุ่มเซ็นทรัล

จริยธรรมที่ถูกสั่งสอนมา คือ ต้องไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้อื่น เพื่อให้ตัวเองได้ดี 

ต้องมีความซื่อสัตย์ และให้ความเป็นธรรมกับสังคม หากไม่คำานึงถึงจริยธรรมเหล่านี้ 

ความมั่นคงและความยั่งยืนของธุรกิจจะไม่ยืนยาวนานแน่นอน

“ “
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การปฏิบัติตนในหน้าที่

การให้ความสำาคัญต่อลูกค้า

การปฏิบัติตนต่อสังคม

การรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติหากพบเห็นการกระทำา

ที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ

ontent
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01 การปฏิบัติตน

ในหน้าที่
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1.1
ตวัอย่างสถานการณ์

ค�าแนะน�า

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากจะมีการประกอบกิจการอื่นใดในสถานที่

ประกอบการของบริษัทฯ	 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจ 

ว่าสามารถดำาเนินการได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย	 

และลักษณะธุรกิจที่จะดำาเนินการต้องไม่ก่อให้ 

เกิดสถานการณ ์ที่ เ ส่ี ยงต ่อการ เกิดอุบัติภั ย 

หรือ อันตรายต ่อชี วิตและทรัพย ์สินของผู ้ ที่ 

เกี่ยวข้องหรือผู ้ที่อยู ่ในบริเวณน้ัน	 รวมทั้งต้อง 

ได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำานาจ	 และมีการกำาหนด

ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

มผีูป้ระกอบการขายรถยนต์รายหนึง่ตดิต่อขอเช่าพืน้ที่

บางส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ว่างอยู่	 ซึ่งปัจจุบันไม่

ได้ใช้ประโยชน์อะไร	 โดยจะทำาเป็นโชว์รูมรถยนต์

และจะจ่ายค่าเช่าให้แก่บรษิทัฯ	ในราคาทีเ่หมาะสม

1.	ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องทำาความเข้าใจ	

	 และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

	 และความรับผิดชอบของตนอย่างรอบคอบ	 

	 โดยถือว ่าเป็นหน้าที่ร ่วมกันของทุกคนเพื่อ 

	 ป้องกัน	แก้ไข	มิให้บริษัทฯได้รับความเสี่ยงจาก 

	 ผลกระทบหรือมีความเสี่ยงจากโทษกรณีฝ่าฝืน 

	 กฎหมาย	ทัง้ทางแพ่งและอาญา

2.	 เมื่อต้องปฏิบัติงานในต่างประเทศหรืองาน 

	 ท่ี เกี่ ยวข ้องกับหน ่วยงานในต ่างประเทศ	 

	 ผู้บริหารและพนักงาน	 ควรศึกษากฎหมาย	 

	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 และวัฒนธรรมของ 

	 ประเทศน้ันๆ	ก่อนดำาเนินการใดๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

	 กับธุรกิจของบริษัทฯ	เพ่ือไม่ให้ขัดกับกฎหมาย	 

	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 และวัฒนธรรม 

	 ของประเทศนั้นๆ

3.	ผู ้บริหารและพนักงานต้องไม่สนับสนุนหรือ 

	 มอบหมายให ้บุคคลใดกระทำาการละเมิด 

	 กฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และนโยบายต่างๆ	 

	 ที่กำาหนดไว้

4.	 ผูบ้รหิารและพนักงานต้องหลกีเลีย่งการมส่ีวนร่วม 

	 ในกจิกรรมใดๆ	ทีข่ดัต่อกฎหมายหรือการกระทำา 

	 ท่ีอาจเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ 

	 บริษัทฯ	อย่างร้ายแรง

แนวปฏิบัติ
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ตวัอย่างสถานการณ์

ค�าแนะน�า
ควรติดป้ายให้เห็นชัดเจนว่าบริเวณใดเป็นสินค้า

หมดอายุที่รอการนำาไปทำาลาย	 และพนักงานที่ม ี

หน้าทีห่ยบิสินค้าเตมิบนชัน้วางขายสนิค้าควรตรวจ

สอบให้แน่ใจว่าสนิค้าทีห่ยิบไปวางขายนัน้ยังไม่หมด

อายุ	เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

ห้องจดัเกบ็สินค้ามพีืน้ทีจ่ำากดั	ประกอบกบัพนกังาน

ทีมี่หน้าทีห่ยบิสนิค้าเตมิบนชัน้วางขายสนิค้ามหีลายคน	

ดังนั้น	 จึงมีโอกาสที่สินค้าหมดอายุรอนำาไปทำาลาย	

อาจวางอยูใ่นบรเิวณเดยีวกบัสนิค้าทีม่ไีว้เพ่ือขายได้

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างมีวิสัยทัศน์
จริยธรรม ซ่ือสัตย ์สจุริต รอบคอบ ระมัดระวงั และพร้อม
รบัมอืกบัความเสีย่งทัง้ปวงอนัอาจจะเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถงึ
ความเจริญเติบโตอย่างม่ันคงย่ังยืนของบริษัทฯ เป็นหลัก

แนวปฏิบัติ
1.	ผูบ้รหิารและพนกังานปฏิบัตตินให้เป็นทีน่่าเชือ่ถอื 

	 และไว้วางใจ	ยึดมัน่ในสญัญาหรือข้อตกลงทีมี่ต่อ 

	 ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 อย่างเคร่งครัด	 กรณีที่ 

	 ไม่สามารถปฏิบัติได้ควรรีบหารือร่วมกันเพ่ือ 

	 หาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความ 

	 เสียหายต่อบริษัทฯ

2.	ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำานึงถึง 

	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพื่อให้งานบรรลุ 

	 เป้าหมายอย่างดีที่สุด

3.	ผูบ้รหิารและพนักงานปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยรักษาและ 

	 พฒันามาตรฐานการทำางานทีด่เีพือ่เพิม่ศกัยภาพ 

	 การทำางานให้ดียิ่งขึ้น

4.	ผู ้บริหารและพนักงานให้ความร่วมมือที่ดีกับ 

	 ทุกหน่วยงาน	 เพ่ือความก้าวหน้าของงานและ 

	 บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ

5.	เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติในบริษัทฯ	 ผู้บริหารและ 

	 พนักงานต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน 

	 ที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว

6.	ผูบ้รหิารและพนกังานต้องไม่เพิกเฉย	และกล้าแสดง 

	 ความเห็นหรือทักท้วง	 เม่ือพบเห็นการกระทำา 

	 ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	ไม่เป็นธรรม	

1.2

7.	ผู้บริหารและพนักงานต้องป้องกันและควบคุม 

	 ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่อง 

	 มาจากอุบัติเหตุ	การบาดเจ็บ	ทรัพย์สินสูญหาย 

	 หรือเสียหาย	 หรือความเจ็บป ่วยจากการ 

	 ปฏิบัติงาน	 การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี	 และความ 

	 ผิดพลาดอื่นๆ	ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น

8.	ผู้บริหารและพนักงานควรยอมรับและสนับสนุน 

	 การเปลี่ยนแปลง	 หากนำามาซึ่งส่ิงที่ดีต่อทั้ง 

	 บริษัทฯ	หรือพนักงานโดยรวม
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อุทิศและทุ่มเทเวลา เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
ด้วยความมุ่งมั่น อย่างเต็มก�าลงัความรู ้ความสามารถ 
สัตย์ซ่ือต่อความรับผดิชอบทีมี่ ขยันตรวจตรางาน 
ขวนขวายหาความรู้ความเข้าใจ เพิ่มเติมอยู่เสมอ

แนวปฏิบัติ
1.	 ผู้บริหารและพนักงานมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 

	 เพื่ อ พัฒนาง านของตน เอ งและบริ ษั ท ฯ	 

	 อย่างสมำ่าเสมอ

2.	ผูบ้รหิารและพนกังานต้องหม่ันทบทวนเป้าหมาย	 

	 ผลงาน	 วิธีการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน 

	 ของตนเองและทมีงานอย่างสมำา่เสมอตรงไปตรงมา

3.	ผูบ้รหิารและพนักงานต้องหม่ันศกึษาและเปิดรับ 

	 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือนำามาพัฒนางาน 

	 ของตนและบริษัทฯ	ให้ดียิ่งขึ้น

4.	ผู ้บริหารและพนักงานต้องสร้างบรรยากาศ 

	 การทำางานให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

	 และความรู้ซึ่งกันและกัน	

5.	ผู้บริหารและพนักงานใส่ใจดูแลตัวเองให้เป็นสุข	 

	 เบิกบาน	 พร ้อมต ่อการทำางานด ้วยความ 

	 กระฉับกระเฉงและความรับผิดชอบ	 รู้จักสร้าง 

	 สมดุลในชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัว

6.	ผู ้บริหารและพนักงานต้องมีนำ้าใจช่วยเหลือ 

	 เกื้อกูลผู้ร่วมงาน	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 รู้จักให้อภัย 

	 เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม

ตัวอย่างสถานการณ์

ค�าแนะน�า
พนักงานท่านนั้นไม่ควรนิ่งดูดาย	 ถึงแม้จะไม่ได้

มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลศูนย์ฯ	 ดังกล่าว	 ก็ควร 

ให้ความช่วยเหลือ	 โดยการแจ้งผู ้ ท่ีรับผิดชอบ 

ให ้ รับทราบเพื่อดำาเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง 

ทันท่วงที

พนกังานไปพกัผ่อนในวนัหยดุกบัครอบครวั	ภายใน

ศูนย ์การค ้าของบริษัทฯ	 และบังเ อิญพบว ่า	 

เกิดปัญหาท่อนำ้ารั่วภายในศูนย์ฯ	โดยที่ยังไม่มีผู้ใด

สังเกตเห็น	จึงยังไม่มีการดำาเนินการใดๆ

1.3
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ปฏบิติัตนต่อผูร่้วมงาน ผูบั้งคับบญัชา ผู้ใต้บังคับบญัชา 
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุน้และชุมชน ด้วยความอ่อนน้อม โอบอ้อม
อาร ีมีน�้าใจ สุจริตใจ ให้เกียรติ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี 
รับฟัง อดทน หนักแน่น มั่นคง ไม่ลุแก่อ�านาจ เป็นแบบ
อย่างที่ดี

สัมพันธภาพกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ
1.	ผู้บริหารและพนักงานให้ความเคารพนับถือและ 

	 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็น 

	 ธรรมบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย	์ 

	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 ไม่แบ่งแยกถิ่นกำาเนิด	 เชื้อชาต	ิ 

	 เพศ	 อายุ	 สีผิว	 ศาสนา	 การแสดงออกทาง 

	 ความคิด	สภาพร่างกาย	ฐานะ	ชาติตระกูล	

2.	ผู้บรหิารและพนักงานต้องแสดงความรับผดิชอบ 

	 ในการกระทำาทั้งของตนเองและทีมงานอย่าง 

	 เปิดเผยและจริงใจ	 พร้อมทั้งร่วมแก้ไขเม่ือมี 

	 ข้อผิดพลาดเกดิขึน้

3.	ผู ้บริหารและพนักงานต้องไม่กล่าวโทษหรือ 

	 ให้ร้ายผู้อ่ืนด้วยข้อความอันเป็นเท็จ	 ทั้งต่อหน้า 

	 และลับหลงั

4.	ผู้บริหารและพนักงานควรแจ้งแหล่งที่มาหรือ 

	 ชื่อเจ้าของความคิด	 ข้อมูลหรือผลงานท่ีนำามา 

	 ใช ้ประโยชน์	 โดยจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของ 

	 เจ้าของงานนัน้

ตัวอย่างสถานการณ์

ค�าแนะน�า
ผู้บริหารศนูย์การค้าควรรบัฟังปัญหาของร้านค้าเช่า

ด้วยความเข้าใจ	และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ	โดยไม่

ถอืตนว่าเป็นเจ้าของพืน้ที	่เพือ่ให้กำาลงัใจร้านค้าเช่า	

ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี

เกิดเหตุเศรษฐกิจของประเทศถดถอย	 ทำาให้กำาลัง

ซื้อของผู้บริโภคลดน้อยลงอย่างมาก	 ส่งผลกระทบ

ต ่อการค ้าโดยทั่ วไปของร ้านค ้า เช ่าภายใน

ศูนย์การค้าของบริษัทฯ	 จนกระทั่งมีเสียงบ่นว่าถึง 

ผู้บริหารศูนย์การค้าฯ	ว่าการค้าขายไม่ดี

1.4

5.	ผู้บริหารและพนักงานควรรับฟังความคิดเห็น 

	 ของผูอ้ืน่	เพือ่พฒันาการทำางานและผลของงานให้ 

	 ดยีิง่ขึน้
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แนวปฏิบัติ

การรักษาความยุติธรรม

1.5 ปฏบิตัตินอย่างเท่ียงธรรมและให้ควายุติธรรมต่อทุกคน 
เสมอเหมือนกนั เช่น มีความกล้าท่ีจะลงโทษผู้ทีก่ระท�าผิด
พจิารณาให้บ�าเหน็จความชอบตามผลงาน ส่งเสริม
พนักงานที่มีความสามารถให้ขึ้นด�ารงต�าแหน่งที่เหมาะสม 
และแสดงความรับผิดชอบท่ีจะไม่ปล่อยให้มกีารเลือกปฏบัิติ 
และการล่วงละเมดิใดๆ ในขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของตน

1.	ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาให้บำาเหน็จความชอบตามผลงาน	เพื่อส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถได้ 

	 ขึ้นดำารงตำาแหน่งที่เหมาะสม

2.	ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบและควบคุมไม่ปล่อยให้มีการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิดสิทธิใดๆ 

	 ในขอบเขตอำานาจหน้าที่ของตนและที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

3.	ผู ้บังคับบัญชาควรพิจารณาลงโทษผู ้ท่ีกระทำาความผิดตามระเบียบวินัยและข้อบังคับการทำางาน 

	 ของบริษัทฯ
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 ตัวอย่างสถานการณ์

พนักงานท่านหน่ึงมีผู ้ใหญ่ที่นับถืออยากให้ลูก 

เข้าทำางานกับบริษัทฯ	 ในแผนกที่พนักงานดูแล 

รับผิดชอบ	 จึงขอให้พนักงานท่านนี้ช ่วยรับลูก 

เข้าทำางานกับบริษัทฯ

ค�าแนะน�า
แนะนำาให้ลูกของผู ้ใหญ่ท่านนั้นส่งใบสมัครงาน 

ตามช่องทางและขั้นตอนที่บริษัทฯ	 	 กำาหนด	 

โดยพนักงานควรเปิดเผยความสัมพันธ์กับผู้สมัคร

นั้นให้ผู ้บังคับบัญชาของตนและคณะกรรมการ 

คดัเลอืกท่านอ่ืนรบัทราบ	และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใน

การพิจารณาคัดเลือกครั้งน้ี	 หากพนักงานมีความ

จำาเป็นต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณา 

คดัเลอืกพนกังานจะต้องพิจารณาคณุสมบตั	ิ ความรู้

ความสามารถของผู้สมคัรอย่างเป็นธรรม	เพือ่คดัเลอืก

บุคคลท่ีเหมาะสมกับตำาแหน่งหน้าที่ที่ต ้องการ 

อย่างแท้จริง



02หมวดที่



การให้ความส�าคัญ

ต่อลูกค้า
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มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและรักษาความเชื่อถือไว้วางใจและ 
ความภักดีของลูกค้าของบริษัทฯ เหนือสิ่งอื่นใด  
โดยจะไม่หย่อนยาน และต้องค�านึงถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของลูกค้า ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า บริการ 
และนวัตกรรมท่ีน�าเสนออย่างต่อเนือ่ง ให้อยู่ในระยะเวลาและ
มาตรฐานทีก่�าหนด

2.1

แนวปฏบิติั

1.	พนกังานต้องให้ข้อมลูทีถ่กูต้องด้วยความเตม็ใจ	 

	 และรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า	 และนำาเสนอ 

	 ให้ผู้บงัคบับญัชาและผูบ้รหิารทราบ	เพือ่ปรับปรุง 

	 แก้ไขให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น

2.	พนักงานต้องรักษาคำามั่นสัญญาท่ีให้ต่อลูกค้า	 

	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

3.	พนักงานต้องคำานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า	 

	 และปฏบิติัตามกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภัย 

	 ของสินค้าและบริการ

4.	พนักงานต้องให้ความสำาคัญต่อมาตรฐาน 

	 คุณภาพของสินค้าและบริการ	 เพื่อรักษาความ 

	 เชื่อถือไว ้วางใจและความผูกพันของลูกค้า 

	 อย่างยั่งยืน

5.	ผูบ้รหิารและพนักงานต้องศกึษาหาความรู้ใหม่ๆ	 

	 อีกท้ังรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า	 เพื่อนำาไป 

	 สูก่ารสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ	และการพฒันา 

	 สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของ 

	 ลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย

ตัวอย่างสถานการณ์

ค�าแนะน�า
ผู้จัดการสาขาต้องรีบดำาเนินการนำาข้อมูลจากสื่อ

สังคมออนไลน์ดังกล ่าวมาสอบถามพนักงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา	 

หลังจากนั้น	ต้องตอบชี้แจงลูกค้าภายในระยะเวลา

ที่ เหมาะสมเพื่อให ้ลูกค้าได ้รับความพึงพอใจ	

นอกจากนี	้หากสาเหตขุองสนิค้าทีไ่ม่ได้คณุภาพมา

จากการผลติของคูค้่า	ผูจ้ดัการสาขาควรแจ้งปัญหา

ดังกล่าวให้กับฝ่ายจัดซื้อรับทราบ	 เพ่ือให้คู ่ค้า

ปรบัปรงุคณุภาพของสนิค้าให้ดขีึน้หรอืรบัคนืสนิค้า

ผู้จดัการสาขาได้รบัคำาแนะนำาจากลกูค้าผ่านทางสือ่

สังคมออนไลน์ส่วนตัว	 ถึงการได้รับสินค้าท่ีไม่ได้

คุณภาพ	 อีกทั้งพนักงานหน้าร้านไม่ได้ให้คำาชี้แจง

อย่างเหมาะสม	 จึงทำาให้ลูกค้าไม่ได้รับการเปลี่ยน

สินค้าตามที่ควรจะได้
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2.2 รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างจริงจัง จัดการกับ 
ข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรมภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ปกป้องและรับผิดชอบต่อข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

แนวปฏบิติั

1.	พนักงานควรรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่าง	

	 สุภาพ	 และแสดงความจริงใจในการดำาเนิน 

	 การแก้ไข

2.	พนักงานมีความกระตือรือร้นในการรับฟังความ 

	 คิดเห็นของลูกค้า	 และให้คำาชี้แจงภายในระยะ 

	 เวลามาตรฐานที่กำาหนดไว้

3.	พนักงานไม่ควรเปิดเผยข้อมูลของลูกค้านอก 

	 สถานที่ทำางาน	 หรือแก่บุคคลภายนอกที่อาจจะ 

	 ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อลูกค้าได้	และมีระบบ 

	 การจัดเกบ็ข้อมลูของลกูค้า	ทีม่ั่นใจได้ว่าจะไม่มี 

	 การนำาข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

4.	พนักงานควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

5.	พนักงานควรแจ้งช่องทางการร้องเรยีนให้ลูกค้าทราบ	 

	 และใส่ใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง	 เพื่อสร้าง 

	 ความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ตัวอย่างสถานการณ์

ค�าแนะน�า

ผู้จัดการสาขาควรตรวจสอบข้อเทจ็จรงิจากพนกังาน

ที่เกี่ยวข้องและพยานหลักฐานต่างๆ	 เพื่อให้ได้

ข ้อมูลที่ เป ็นความจริง	 ก่อนการตัดสินใจหรือ 

การดำาเนินการใดๆ	 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่

ทั้งฝ่ายลูกค้าและพนักงาน	 และแจ้งผลการดำาเนิน

การให้ลูกค้าทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ลูกค้าแจ้งข้อร้องเรียนผ่านสาย	Hot	 Line	 โดย 

กล่าวอ้างว่าพนกังานพดูจาไม่สภุาพและแสดงกริยิา

ก้าวร้าวโดยการกระชากสินค้าจากมือลูกค้า	 และ

ต้องการให้พนักงานคนดังกล่าวพ้นสภาพการเป็น

พนักงานของบริษัท
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ควบคุมดแูลให้การติดฉลาก การโฆษณา และการสือ่สาร
รูปแบบอื่นๆ ของบริษัทฯ ถูกต้อง ชัดเจน ตรงไปตรงมา

แนวปฏิบติั

1.	พนักงานควรตรวจสอบข้อมลูในฉลาก	การโฆษณา	 

	 การสื่อสารต่างๆ	ให้ถูกต้อง

2.	พนักงานควรตอบสนองอย่างทันท่วงทีหากพบ 

	 ข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้อง	เช่น	ฉลากหรือป้ายจัดรายการ 

	 ลดราคาสนิค้าไม่ถกูต้องตามทีก่ฎหมายกำาหนด	 

	 หรอืไม่ตรงตามความเป็นจริง	และแจ้งปัญหาให้ 

	 ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำาเนินการแก้ไข

3.	การทำาสื่อโฆษณาต้องไม่เกินความเป็นจริง	และ 

	 ต้องปฏิบัติได้ตามที่สื่อสารออกไป	 การแสดง 

	 ราคา	ต้องชัดเจนและถูกต้อง

ตัวอย่างสถานการณ์

ค�าแนะน�า
หัวหน้าแผนกอาหารสดควรตักเตือนพนักงานให้

ทราบถึงความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าที่ 

อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้า	และแนะนำา

ให้พนักงานเข้าใจข้ันตอนการทำางานของบริษัทฯ 

ว่าสนิค้าทีห่มดอายคุวรนำาไปทำาลายหรอืรบีจำาหน่าย

ออกไปเสีย

หวัหน้าแผนกอาหารสดเหน็ว่าพนกังานกำาลังเปล่ียน

ป้ายวันที่หมดอายุบนสินค้าอาหารแช่แข็ง	 เพราะ

เหน็ว่าสนิค้ายงัสามารถขายต่อได้อกี	จงึเปลีย่นป้าย

ยืดวันที่หมดอายุออกไปอีก	5	วัน

2.3
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แนวปฏบิติั

1.	ผูบ้รหิารและพนักงานควรตระหนกัถงึการดำาเนนิ 

	 ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน	 

	 โดยคำานึงถึงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

2.	การดำาเนินธุรกิจควรพิจารณาให้ความร่วมมือ/ 

	 ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมแก่กิจกรรมต่างๆ	 

	 ของชุมชน	เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ

3.	การดำาเนินธุรกิจควรคำานึงถึงจริยธรรม	 เช่น	 

	 การไม่นำาสินค้าหมดอายุมาขาย	 การกำาหนด 

	 ราคาสินค้าที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับคุณภาพ	 

	 หรือการขายสินค้าท่ีไม่ขัดต่อความเชื่อทาง 

	 วัฒนธรรมและจริยธรรมของสังคม

ตัวอย่างสถานการณ์

ค�าแนะน�า

ผู้จัดการสาขาต้องพิจารณาว่า	 ควรนำาสินค้าออก

จากชัน้วางสนิค้าหรอืไม่	อย่างไรกด็	ีหากยงัมคีวาม

จำาเป็นต้องจดัจำาหน่ายสนิค้าดงักล่าว	ต้องพจิารณา

จัดวางสินค้าในบริเวณที่เหมาะสม

ผู้จัดการสาขาพบว่าบนชัน้วางขายอาหาร	มเีนือ้สัตว์

บางประเภทที่ไม่สอดคล้องหรือขัดต่อความเชื่อ 

ทางวฒันธรรมของคนส่วนใหญ่ทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณ

ที่ร้านค้าของบริษัทฯ	ตั้งอยู่

ด�าเนนิธรุกจิโดยเคารพความเช่ือทางวฒันธรรมและ
จริยธรรมของสังคม2.4



3หมวดที่



การรักษาผลประโยชน์

ของบริษัท



24

สนบัสนุนและก�ากับดแูลให้บริษัทฯ และหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
ด�าเนินธรุกจิด้วยความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
อีกทั้งสื่อสารให้ลูกค้า คู่ค้า/ผู้รับเหมา/ซัพพลายเออร์/ 
คู่สัญญาทราบด้วยว่า บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคน 
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานบรรษัทภิบาล

3.1

แนวปฏิบัติ

1.	คณะกรรมการของบรษิทัในกลุ่มเซ็นทรัล	กำาหนด 

	 นโยบายและกำากับดูแลให้องค์กรมีระบบการ 

	 ควบคุมภายในท่ีสนับสนุนการกำากับดูแลกิจการ 

	 ท่ีดี	 รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มี 

	 ประสิทธิภาพ	 เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได ้

	 ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแล 

	 กิจการที่ดี	 และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 

	 รวมถงึการปลกูฝังจนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม 

	 องค์กร

2.	ฝ่ายบรหิารกำาหนดให้มกีระบวนการส่งเสริมและ 

	 สนับสนุนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และ 

	 มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และ 

	 สื่อสารไปยังพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3.	ฝ่ายบริหารจัดให้มีมาตรการต่อต้านการทุจริต 

	 คอร์รปัชัน่	ตลอดจนมาตรการลงโทษทางวนิยัต่อ 

	 พนักงาน	(กรณีปรากฎหลักฐานชัดเจน)	 อีกทั้ง 

	 การสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต ่อเนื่องแก  ่

	 พนักงานเพ่ือให้เกิดความรู ้ความเข้าใจอย่าง 

	 แท้จริงเกีย่วกบันโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ี

4.	ฝ่ายบริหารสือ่สารนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ 

	 ที่ดี	 มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ 

	 แนวปฏบัิตไิปยงัทกุบรษิทัในกลุม่เซ็นทรลั	ลกูค้า	 

	 คู่ค้า	 ผู้รับเหมา/คู่สัญญา	 ผู้ขายสินค้า/บริการ	 

	 และผู้มีส่วนได้เสีย	รวมทั้งสาธารณชน	ผ่านช่อง 

	 ทางการสื่อสารที่หลากหลาย	เพื่อให้รับทราบถึง 

	 มาตรฐานบรรษัทภิบาลขององค์กร

5.	คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลนำา 

	 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้	 และ 

	 เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ 

	 สำาหรับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นร ่วมกับ 

	 องค์กรวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
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ตัวอย่างสถานการณ์ 1 ตัวอย่างสถานการณ์ 2

ค�าแนะน�า ค�าแนะน�า

บรษิทัในกลุม่เซน็ทรลัทีไ่ม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ	

ควรเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัใิน

การต่อต้านคอร์รัปชั่น	 ร่วมกับสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 ซึ่งได้รับความร่วมมือ

จากหอการค้าไทย	 หอการค้านานาชาติ	 สมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย	 สมาคมธนาคารไทย	 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	 สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย	 เพ่ือให้บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล 

มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั่นที่เข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ผู้บริหารระดบัสงูฝ่ายการตลาดควรกำาหนดระเบยีบ

และกระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่ให้ประโยชน์

สูงสุดแก่องค์กร	 และมีมาตรการกำากับดูแลให้ผู้ใต้

บังคับบัญชาถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างโปร่งใส	 

เป็นธรรม	และสามารถตรวจสอบได้	ซึง่เป็นหลักการ

ของการกำากบัดูแลกิจการท่ีดี

บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 

ได้เข้าร่วมลงนามเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็น 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต	 ซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	ในขณะที่บริษัทจำากัด	ยังไม่ได้

รับการผลักดันให้เข้าร่วม	

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทในเครือท่านหนึ่ง	

มีอำานาจหน้าทีใ่นการคัดเลือกผู้ให้บรกิารทำาโฆษณา

ประชาสัมพันธ์แก่กิจการ	 ปรากฏว่าผู้จัดการท่าน 

ดังกล่าวตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการรายหนึ่ง	ซึ่งท่าน

คุ้นเคยและชื่นชมกับการให้บริการในอดีต	 โดยไม่

ต้องผ่านข้ันตอนการประกวดราคาหรอืกระบวนการ

คัดเลือกเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร	
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คิดถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลักแม้ต้องเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติที่ม ี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น ไม่ประกอบกิจการส่วนตัวที่แข่งขันกับ
บริษัทฯ ไม่ฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  
ไปเป็นของตนเอง 

แนวปฏิบัติ

1.	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องประเมิน 

	 ตนเองอยู่เสมอว่า	 ตนเองมีส่วนได้เสีย	 หรือ 

	 ผลประโยชน์ขัดกันในการปฏิบัติงานหรือไม่	 

	 หากพบว่า	ตนเองมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ 

	 ขัดกัน	 ในการปฏิบัติงานใดแล้ว	 พึงงดเว้น 

	 การปฏิบัติงานนั้น	และให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบ 

	 แทนตน

2.	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานพึงเสนอข้อมูล 

	 โอกาสทางธุรกิจที่ตนได้รับรู ้มาเนื่องจากการ 

	 ปฏิบัติหน้าที่ให ้บริษัทได้พิจารณาตัดสินใจ 

	 รวมทัง้ไม่ปกปิดข้อมลูและฉกฉวยโอกาสดงักล่าว 

	 ในการดำาเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

	 หรอืผู้อืน่

3.2

3.	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานพึงละเว้นการ 

	 ใช้ความรู้ทางธุรกิจที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่	 

	 ในการทำาธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือทำา 

	 ธุรกิจที่เป็นลักษณะค้าแข่งกับธุรกิจของบริษัทฯ	

4.	กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ต้องไม่รับ 

	 ทำางานให้องค์กรอ่ืนที่เป็นคู่แข่งขัน	 หรืออาจก่อ 

	 ให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทในกลุ่ม 

	 เซ็นทรัล	ไม่ว่าจะเป็นการปฏบิตังิานชัว่คราวหรอื 

	 ถาวร	 เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา	 

	 หรือผู้มีอำานาจ
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ตัวอย่างสถานการณ์

ผู้จัดการเขตควรเสนอโอกาสในการเปิดร้านอาหาร

ให้แก่บริษัทฯ	 ทันทีที่ทราบข้อมูล	 และไม่นำาเอา

ความรู้เกีย่วกบัสูตรอาหาร	ข้อมลูหรอืแหล่งวตัถดุบิ

ที่ตนได้รับอันเนื่องมาจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ	 

ไปใช้ในการทำาธุรกิจของตนเอง	 แม้ว่าบริษัทฯ	 

จะยงัไม่สนใจเปิดร้านอาหารในพืน้ทีด่งักล่าวกต็าม	

และหากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำาธุรกิจที่ขัดต่อ

ประโยชน์ของบรษิทัฯ	พนกังานต้องพร้อมให้บรษิทัฯ	

ตรวจสอบว่า	มกีารทำาธรุกจิดงักล่าวจรงิหรอืไม่	และ

ทำาให้บริษัทฯ	ต้องเสียประโยชน์อย่างไรบ้าง

ผู้จัดการเขตของร้านอาหารแห่งหนึ่งของบริษัทฯ	 

ได้รู ้สูตรและวิธีการทำาอาหารซึ่งถือเป็นความลับ

ทางการค้าของบริษัทฯ	รวมถึงรู้แหล่งซื้อวัตถุดิบใน

พื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างดี	อีกทั้งยังรู้ว่าใน

พื้นท่ีนั้นมีโอกาสในการเปิดร้านอาหารในลักษณะ

เดยีวกับร้านอาหารของบรษิทัฯ	ให้ประสบความสำาเรจ็	

และบริษัทฯ	เองยังไม่มีร้านอาหารในพื้นที่นั้น	

ค�าแนะน�า
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ไม่ใช้อ�านาจหน้าท่ีของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและ
พรรคพวก เช่น ไม่กระท�าธุรกรรมในนามบริษัทฯ ที่อาจเกื้อ
ให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่ของบริษัทฯ 
เพือ่รับผลประโยชน์อืน่ใดจากผูรั้บเหมา/ซัพพลายเออร์ ฯลฯ

3.3
แนวปฏิบัติ

1.	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	รวมถึงบุคคล 

	 ผูม้คีวามเกีย่วดองในครอบครัวกบับุคคลดงักล่าว	 

	 สามารถทำาธุรกรรมทีม่ข้ีอตกลงทางการค้าทัว่ไป 

	 ท่ีวญิญชูนจะพึงกระทำากบับริษทัในกลุม่เซ็นทรัล	 

	 โดยปราศจากการใช้อิทธิพลของบุคคลดังกล่าว

2.	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	ต้องไม่แทรกแซง	 

	 หรือใช้อิทธิพลของตน	 เข้าช่วยเหลือพรรคพวก 

	 ผู้ที่เกี่ยวดองกับตนเอง	หรือบุคคลอื่นใด	ให้เข้า 

	 เป็นบุคลากรของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล	 เว้นแต ่

	 เป็นการรับบุคลากรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	 

	 โดยคำานึงถึงคุณสมบัติเป็นสำาคัญ

3.	กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานต้องปฏิบัต ิ

	 ด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ/เรียกรับ 

	 ผลประโยชน์ในทกุรปูแบบ	เช่น	ของขวญั	ของฝาก	 

	 บัตรราคาแพงสำาหรับชมกีฬา/การแสดง	 หรือ 

	 การเลีย้งรบัรองโดยผู้รบัเหมา/ซพัพลายเออร์	ฯลฯ	 

	 ว่าต้องไม่ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

	 กับบริษัท	 และไม่ขัดต่อระเบียบและแนวปฏิบัติ 

	 ของบริษัทที่ประกาศไว้โดยชัดแจ้ง
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ตัวอย่างสถานการณ์ 1 ตัวอย่างสถานการณ์ 2

ค�าแนะน�า ค�าแนะน�า

ผู้จัดการฝ่ายขายควรปฏิเสธการรับของขวัญ/ของ

ฝาก	 หรือทรัพย์สินอื่นใด	 ที่ขัดต่อระเบียบและ 

แนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ	แต่หากไม่สามารถปฏิเสธได้	

ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ	 เพื่อแสดง 

ให้เห็นถึงความโปร่งใส	 และเพื่อให้เกิดการจัดสรร

ของขวัญ/ของฝากให้แก่พนักงานท่านอื่นๆ	 อย่าง

ยุติธรรม

ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับคำาเชิญต้องเสนอเรื่องให้ 

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืหน่วยงานส่วนกลางพจิารณาคดั

เลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับการเข้าเยี่ยม

ชมไร่องุ ่นของคู่ค้า	 เพื่อให้สามารถนำาความรู้ 

และประสบการณ์ในการเย่ียมชมมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์กับบริษัทฯ	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ควรเป็นผู้

ออกค่าใช้จ่ายให้พนักงานเอง	 หากเห็นว่าการเข้า

เยี่ยมชมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 และ

ต้องไม่ร้องขอให้คู่ค้าออกค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอ่ืน

ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอันอาจส่งผลให้คู่ค้าคิดราคา

ไวน์กับบริษัทฯ	 สูงขึ้นเนื่องจากมีต้นทุนเพิ่ม	 และ

ทำาให้เสียภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย

ผู้จัดการฝ่ายขายซึ่งมีอำานาจในการทำาสัญญาขาย

สนิค้า/บรกิารกบัเอเย่นต์หรอืตวัแทนจำาหน่าย	มักได้

รับของขวัญ/ของฝากจากตัวแทนจำาหน่ายรายหนึ่ง

อยู่บ่อยครั้ง	 ทำาให้มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษ	 

ซึ่งส่งผลให้ตัวแทนจำาหน่ายรายนั้นได้รับเงื่อนไข

ทางการค้าดกีว่ารายอืน่	ท้ังด้านราคาและระยะเวลา

การจ่ายชำาระหน้ี	อนัทำาให้บริษัทฯ	เสยีผลประโยชน์

ที่ควรจะได้	 และยังก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน

ระหว่างตัวแทนจำาหน่ายแต่ละรายด้วย

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือแห่งหนึ่ง	 ได้รับ

การเชิญจากบริษัทผู้จัดจำาหน่ายไวน์ซึ่งเป็นคู่ค้า 

ของบริษัทฯ	 ให้ไปเยี่ยมชมไร่องุ่นที่ต่างประเทศ	 

โดยคูค้่าดงักล่าวรบัผดิชอบออกค่าใช้จ่ายให้ทัง้หมด	

ซึ่งผู ้บริหารก็ตอบรับคำาเชิญและยังได้ร้องขอให้	 

คู่ค้าช่วยออกค่าใช้จ่ายให้กับภรรยาของตนเองด้วย
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ไม่ซื้อขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัย
ประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยเพื่อประโยชน ์
แก่ตนเองหรือผู้อื่น

3.4
แนวปฏิบัติ

1.	หากยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ	 ห้าม 

	 กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงาน	เปิดเผยข้อมูล 

	 ใดๆ	 ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ 

	 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่ม 

	 เซ็นทรัล	 ต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มี 

	 หน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว

2.	หากยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ	 ห้าม 

	 กรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืพนกังาน	รวมถงึคูส่มรส	 

	 และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าว	 

	 ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขาย	โอน	รับโอนหลัก 

	 ทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

	 ของกลุ่มเซ็นทรัล	โดยมิชอบ

ตัวอย่างสถานการณ์

ค�าแนะน�า

เลขานกุารผูบ้รหิารระดบัสูงคนดงักล่าวจะต้องไม่ใช้

ประโยชน์จากข้อมลูในการซือ้ขายหลกัทรพัย์	อกีทัง้

ต้องไม่นำาไปเปิดเผยกับบุคคลท่ีเชื่อว่าอาจจะนำาไป

ใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์	 จนกว่าข้อมูลจะถูก 

เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์	เพือ่ให้ทกุคน

ได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน	 มิฉะนั้นจะเป็น

ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย ์	 ซึ่งได ้มีบทบัญญัติเพิ่มเติม

มาตรการลงโทษทางแพ่งด้วย	 นอกเหนือจากโทษ

ทางอาญา

เลขานกุารผูบ้รหิารระดบัสงูของ	Business	Unit	แห่ง

หนึ่ง	 ได้เข้าร่วมประชุมแผนกลยุทธ์	 5	 ปี	 ของ	 

CENTRAL	Group	 ทำาให้ได้รับทราบข้อมูลว่า	 

CENTRAL	Group	 มีแผนการลงทุนในศูนย์การค้า

และห้างสรรพสนิค้าแห่งใหม่ภายในปีหน้า	ซึง่ข้อมลู

ดงักล่าวยงัไม่ถกูเผยแพร่ต่อสาธารณะ	และผูบ้รหิาร

ระดับสูงในที่ประชุมคาดการณ์ว่ามูลค่าหุ ้นของ

บริษัททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งหน่ึงของ	 

CENTRAL	Group	มแีนวโน้มทีจ่ะสงูขึน้อย่างแน่นอน	

เลขานุการคนดังกล่าวจงึอยากซือ้หุน้ของบรษัิทน้ัน

โดยเรว็	
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ไม่กระท�าหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้ทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ เช่น ไม่ให้มีการจ่ายหรือรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในอันที่จะส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจลุล่วง

3.5
แนวปฏิบัติ

1.	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องไม่ดำาเนิน 

	 หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น 

	 การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ	 ทั้งทางตรงและ 

	 ทางอ้อม	 เพ่ือจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือ 

	 เอกชน	 กระทำาการ/ไม่กระทำาการ	 เร่งรัดหรือ 

	 ประวิงการกระทำาอันมิชอบในหน้าที่

2.	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานต้องไม่เรยีกรบั	 

	 รับหรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ	โดยมิชอบหรือ 

	 ทุจริต	 ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม	 จากลูกค้า 

	 คูค้่า	ผูร้บัเหมา	คูส่ญัญา	ผูข้ายสนิค้า/บรกิาร	คูแ่ข่ง	 

	 หรือผู ้มีส่วนได้เสียกับบริษัทในกลุ ่มเซ็นทรัล	 

	 รวมถึงผูแ้ทนของบุคคลเหล่านัน้	ไม่ว่าในกรณีใด	 

	 อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ 

	 การใช้อำานาจหน้าที่

การให้/ รับสินบน

3.	ฝ่ายบริหารต้องมีการประเมินความเส่ียงอย่าง 

	 เหมาะสมและกำาหนดมาตรการควบคมุภายในที ่

	 รัดกุมมีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับค่าอำานวย 

	 ความสะดวก	 ของขวัญ	 ค่ารับรอง	 การบริจาค 

	 เพือ่การกศุลและเพือ่พรรคการเมอืง	เป็นต้น	โดย 

	 จะต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการให้ตาม 

	 ประเพณ	ีวฒันธรรม	และมารยาททางสงัคม	กบั 

	 การให้เพื่อเป็นสินบนเพ่ือป้องกันมิให้มีการรับ/ 

	 จ่ายสินบน	หรือการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ

4.	ฝ่ายบริหารควรมีการยกย่องหรือชื่นชมพนักงาน 

	 ที่ปฏิเสธการรับ/จ่ายสินบน	 หรือการทุจริต 

	 คอร์รัปชั่นใดๆ	 รวมทั้งควรมีมาตรการทางวินัย 

	 และดำาเนินการอย่างจริงจังต่อผู้ที่ฝ่าฝืน	 แม้ว่า 

	 การกระทำาผดิดงักล่าวจะทำาให้บรษิทัฯ	ได้รบัผล 

	 ประโยชน์ก็ตาม
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ผูจ้ดัการโครงการและทมีงานทีเ่กีย่วข้อง	ควรมกีาร

วางแผนงานล่วงหน้า	 เพื่อให้การดำาเนินการลุล่วง 

ไปตามกำาหนดการ	อย่างไรก็ดี	หากประสบปัญหา

เรือ่งการออกใบอนญุาต	โดยไม่ได้มีการวางแผนงาน

ล่วงหน้า	ผู้จัดการโครงการและทีมงานต้องมีความ

รับผิดชอบต่อบริษัทฯ	และบริษัทฯ	ควรยินยอมให้

โครงการล่าช้า	 เพื่อให้กระบวนการออกใบอนุญาต

เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ	

ทั้งนี้	หากมีการจ่ายเงินพิเศษ	จะเป็นความผิดตาม

กฎหมายที่บัญญัติและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

บริษัทฯ	 ควรดำาเนินการแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วน 

ถูกต้องโดยเร็ว	 และยินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมพัก

สนิค้าเพิม่เตมิจนกว่าเอกสารจะเรยีบร้อย	แต่บริษทัฯ	

จะไม่ยินยอมจ่ายเงนิพเิศษให้แก่เจ้าหน้าที	่เนือ่งจาก

การกระทำาดังกล่าว	 เป็นความผิดตามกฎหมาย 

ที่บัญญัติและมีผลใช้บังคับในขณะนั้น

บริษัทในเครือแห่งหนึ่ง	ซึ่งมีธุรกิจนำาเข้าสินค้าจาก

ต่างประเทศ	 มีความต้องการให้นำาสินค้าออกจาก

ท่าเรือโดยเร็วที่สุด	 เพื่อให้ทันกำาหนดการเปิดตัว

สินค้าในสัปดาห์ที่จะมาถึง	 แต่บริษัท	Shipping	 

แจ้งว่าเอกสารยังไม่เรียบร้อย	 และถ้าเจ้าหน้าที่

ศลุกากรเปิดตรวจตูค้อนเทนเนอร์	 อาจเป็นเหตุให้

สนิค้ามีโอกาสทีจ่ะถกูอายดัไว้ทีค่ลังพกัสินค้า	ซึง่จะ

มีผลกระทบทำาให้ไม่สามารถผ่านพิธีการศุลกากร

ทันเวลา	 บริษัท	Shipping	 จึงแนะนำาให้จ่ายเงิน

พเิศษแก่เจ้าหน้าทีเ่พ่ือให้ได้รบัสินค้าทันตามกำาหนด		

ตัวอย่างสถานการณ์ 1

ผู้จัดการโครงการของบริษัทฯ	ท่านหนึ่ง	ได้รับมอบ

หมายให้ดูแลโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ	 ที ่

ต่างจังหวัด	 ซึ่งมีกำาหนดเปิดให้บริการโดยเร็วที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้	 ผู้รับเหมาหลักของโครงการได้

แจ้งผู้จัดการโครงการดังกล่าวว่าการขอใบอนุญาต

ก่อสร้างต้องใช้เวลาหลายเดอืน	ซึง่อาจส่งผลกระทบ

ทำาให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำาหนด 

จึงเสนอให้มีการจ่ายเงินพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อเร่งรัดให้การออกใบอนุญาตรวดเร็วกว่าปกติ
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ไม่กระท�าหรือเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบัการปฏบัิติอืน่ใด  
ซ่ึงไม่เป็นไปในครรลองท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐาน 
บรรษัทภบิาล

3.6
แนวปฏิบัติ

คณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล	 พึงกำากับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน 

และพึงหลีกเลี่ยงการกระทำาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความยั่งยืนของกิจการ	 โดยต้องยึดมั่น 

ในมาตรฐานบรรษัทภิบาล	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรดังต่อไปนี้

	 1.	สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำานึงถึงผลกระทบในระยะยาว

	 2.	ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

	 3.	เป็นประโยชน์ต่อสังคม	และพัฒนาหรือลดผลกระทบในด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

	 4.	สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง



4
หมวดที่



ต่อสงัคม
การปฏิบัติตน
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การวางตัวในสังคม
รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 
วางตัวให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ กาลเทศะ 
และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

4.1
แนวปฏิบัติ

1.	พนกังานทกุระดบัต้องปฏบิตัตินให้เหมาะสมและ 

	 ให้เกียรติ	 ทั้งต่อลูกค้า	 เพื่อนร่วมงาน	 ผู้บังคับ 

	 บัญชา	 และผู้ใต้บังคับบัญชา	 ทั้งในและนอก 

	 สถานที่ทำางาน

2.	พนักงานต ้องให ้ความสำาคัญกับการสวม 

	 เครื่องแบบบริษัทฯ	เพื่อรักษาภาพลักษณ์	ทั้งใน 

	 และนอกเวลาปฏิบัติงาน

3.	พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม 

	 กับบทบาทและหน ้ าที่ ที่ ได ้ รับมอบหมาย	 

	 โดยคำานึงถึงภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	อยู่เสมอ

ตัวอย่างสถานการณ์

ค�าแนะน�า
การไปร่วมงานเลี้ยงฉลองในนามบริษัทฯ	พนักงาน

ไม่ว่าจะระดบัใดกถ็อืเป็นตัวแทนของบรษิทัฯ	จงึต้อง

รักษาภาพลักษณ์ของตนเองและบริษัทฯ	 อยู่เสมอ 

พึงรักษากิริยาให้สุภาพและไม่ดื่มของมึนเมา 

ในระดับทีไ่ม่สามารถควบคุมสติของตนเองได้

บริษัทฯ	 มอบหมายให้ไปงานเลี้ยงฉลองผลิตภัณฑ์

ใหม่ร่วมกับคู่ค้า	 ซึ่งมีการเลี้ยงสุราอย่างดี	 ทำาให้

พนักงานบางคนดื่มมากจนเกิดอาการเมา	 พูดจา

เสียงดัง	 เป็นจุดสนใจของผู้ร่วมงานท่านอื่นและ 

ถกูวพิากษ์วจิารณ์ถงึความไม่เหมาะสมของพนกังาน

คนดังกล่าว
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การสือ่สารกบัสาธารณะ
ให้เฉพาะผู้เกีย่วข้องที่ได้รับมอบหมายเท่านัน้  
เป็นผู้ให้สมัภาษณ์หรือให้ข่าวแก่สื่อมวลชน4.2

แนวปฏิบัติ

1.	การเผยแพร่หรือให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชนในนามบริษัทฯ	 จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับมอบหมาย	 จากบริษัทฯ	 

	 เท่านั้น	หากไม่ได้รับมอบหมายต้องปฏิเสธการให้สัมภาษณ์และแนะนำาให้ติดต่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2.	ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ	 ต้องให้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากบริษัทฯ	 

	 เท่านั้น	และต้องไม่แสดงความเห็นส่วนตัวในการสัมภาษณ์หรือให้ข่าว

ตัวอย่างสถานการณ์ 2ตัวอย่างสถานการณ์ 1

ค�าแนะน�าค�าแนะน�า

พนักงานที่ไม่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบ	

ต้องปฏิเสธการให้ข่าวสารและความเห็นส่วนตัว 

แก่ผู้สื่อข่าวทันที	 และแนะนำาให้ติดต่อกับผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากบริษัทฯ

แม้จะอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ	 พนักงานที่ไม่มีหน้าท่ี 

รับผิดชอบต้องปฏิเสธการให้ข่าวสารและความเห็น

ส่วนตัวแก่ผู ้ส่ือข่าว	 เนื่องจากข้อมูลที่ให้อาจไม่ 

ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	ซึ่งจะ

ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	 ส่วนผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

จากบริษัทฯ	โดยตรงต้องมีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว

ผู้สื่อข่าวขอข้อมูลทางธุรกิจและความเห็นส่วนตัว

เกี่ยวกับการขยายสาขาของบริษัทฯ	 จากพนักงาน 

ที่รับผิดชอบ

ลกูค้าซึง่เป็นดาราล่ืนล้มในพืน้ท่ีการให้บรกิาร	ทำาให้

มี ผู ้สื่อข ่าวมาขอสัมภาษณ์พนักงานขายและ

พนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณนั้น



38

การรักษาความลับของบริษัทฯ

รักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ ข้อมูลทางธุรกิจ  
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และรวมถึงข้อมูล
ของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ (“ข้อมูล”) อย่างเคร่งครัด 
โดยไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือ
บุคคลภายนอก แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่หรือ 
สิ้นสุดสัญญาจ้างกับบริษัทฯ แล้วก็ตาม ยกเว้นกรณ ี
ที่เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

4.3

แนวปฏิบัติ

1.	ผูบ้รหิารแต่ละธรุกจิต้องกำาหนดลำาดบัชัน้ความลบั 

	 ของข้อมูล	 ข่าวสาร	 และผู้มีสิทธิในการเข้าถึง 

	 ข้อมลู	เพือ่รกัษาความลบัในส่วนทีรั่บผิดชอบและ 

	 ไม่ให้ข้อมูลตกไปยังบุคคลอื่น

2.	ผู้มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลต้องใช้และเปิดเผย 

	 ข้อมูลเท่าที่จำาเป็นอย่างระมัดระวัง

3.	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานต้องไม่เผยแพร่ 

	 ข้อมลูทีเ่ป็นชัน้ความลบัของบริษัทฯ	และผู้มีส่วน 

	 ได้เสีย	ทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร	แม้จะ 

	 มีการเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีความรับผิดชอบแล้ว 

	 ก็ตาม

4.	ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไป 

	 ตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันอย่างถูกต้อง	 

	 บนพื้นฐานของความเป็นจริง	 และต้องไม่มี 

	 เจตนาให้ผูอ้ืน่สำาคัญผดิในข้อเทจ็จรงิและต้องไม่ 

	 จงใจก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ	ต่อบริษัทหรือ 

	 บุคคลอื่น

5.	กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานต้องใช้ความ 

	 ระมัดระวังในการพูดคุยหรือส่ือสารข ้อมูล 

	 ความลับใดๆ	ของบริษัทฯ	ในสถานที่สาธารณะ	
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ตัวอย่างสถานการณ์ 1

ตัวอย่างสถานการณ์ 2

ตัวอย่างสถานการณ์ 3

ค�าแนะน�า

ค�าแนะน�า

ค�าแนะน�า

พนักงานในฐานะตัวแทนบริษัทฯ	 ต้องให้ข้อมูล 
ที่กำาหนดและเงื่อนไขต่างๆ	 แก่ผู ้ เข ้าประมูล 
โดยเท่าเทยีมกนัทกุราย	ไม่เลือกปฏบิตั	ิไม่ให้ข้อมลู
หรือเงื่อนไขพิเศษแก่ผู้เข้าประมูลรายใดรายหนึ่ง
หรือเพือ่เอือ้ประโยชน์ให้แก่ผูเ้ข้าประมลูรายใด	รวม
ทั้งรักษาข้อมูลความลับ	 ทั้งของบริษัทฯ	 และผู้เข้า
ประมูลทุกรายอย่างเคร่งครัด

ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่เก่ียวข้องต้องระมัดระวัง

การพูดคุยหรือสื่อสารข้อมูลความลับของบริษัทฯ	 

ในสถานที่สาธารณะ	เช่น	ลิฟต์	ห้องนำ้า	รถโดยสาร

สาธารณะ	ร้านอาหาร	เป็นต้น	และต้องรับผิดชอบ

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ	 ในกรณีที่มี

ข้อมูลรั่วไหลเพราะความผิดพลาดของตนเอง

พนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับที่ทราบจาก
การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม	 แม้จะมีการโอน
ย้ายหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่แล้ว

บริษัทต้องการจัดงานฉลองความสำาเร็จ	 จึงหา 
ทีมงานภายนอกมาจัดงาน	 โดยวิธีการประมูล	 
ทีมผู้ประมูลรายหน่ึงขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นพิเศษ	
เช่น	รายชือ่ผูป้ระมลูรายอืน่	ราคาทีผู้่เข้าประมูลราย
อืน่นำาเสนอ	ฯลฯ	และขอขยายวนัส่งซองประมูลเป็น
กรณีพิเศษ

หลังการประชุมแผนธุรกิจ	 ผู้เข้าร่วมประชุมยังคง 
พูดคุยเรื่องนี้ต่อในลิฟต์ซึ่งมีบุคคลอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง
อยู่ด้วย

พนกังานสอบถามผลการประเมนิของเพือ่นในแผนก
ตนจากพนักงานฝ่ายบุคคลคนหนึ่งที่โอนย้ายไปอยู่
ฝ่ายปฏิบัติการแล้ว
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การไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทางการเมือง

ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ทางการเมือง การใช้เสรีภาพทางการเมืองส่วนบุคคลต้อง
ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์หรืออาจท�าให้เกิดความเสียหาย 
แก่บริษัทฯ

แนวปฏิบัติ

4.4

1.	กรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานต้องไม่แสดงตนหรือไม่เข้าร่วมชมุนมุทางการเมอืงฝ่ายใดฝ่ายหนึง่	ไม่ว่า	 

	 ทางตรงหรอืทางอ้อมทีอ่าจทำาให้ผูอ้ืน่เข้าใจว่า	บรษิทัฯ	เกีย่วข้องหรอืสนบัสนนุให้เข้าร่วมชมุนมุทางการเมอืง	 

	 ของฝ่ายใด	

2.	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานไม่กีดกัน	กลั่นแกล้ง	หรือแสดงความเห็นทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิด 

	 ความแตกแยก	ทั้งเวลาปฏิบัติงานหรือในสถานที่ทำางาน

3.	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานต้องไม่ใช้สถานะตำาแหน่งงานในบรษิทัฯ	สถานทีท่ำางาน	หรอืทรพัยากร 

	 ของบริษัทฯ	 เพ่ือให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมือง	 ห้ามใช้ชื่อบริษัทในการเรี่ยไรประกอบกิจกรรม 

	 ทางการเมืองหรือแสดงออกอย่างเปิดเผยว่านิยมชื่นชอบพรรคการเมืองใดเป็นพิเศษ
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พนกังานสามารถเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมอืงเพือ่

แสดงความชอบและความคิดเห็นส่วนบุคคลได้	 

แต่ต้องไม่สวมเครื่องแบบบริษัทฯ	 ไม่มีสัญลักษณ	์

รปูแบบ	หรอืเครือ่งหมายใดๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบับริษัทฯ	 

โดยเด็ดขาด	 และต้องไม่ทำาให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าเป็น 

การกระทำาในนามบรษิทัฯ	หรือได้รับมอบหมายจาก 

บริษัทฯ	 กรณีที่ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูง	 ท่านคือ

ภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ	ท่านจงึต้องไม่แสดงพฤตกิรรม	

ใดๆ	ทีบ่่งถงึความฝักใฝ่ทางการเมือง	 อันจะนำาไปสู	่

การทำาลายความเป็นกลางทางการเมืองของบริษัทฯ

พนักงานสวมเครื่องแบบบริษัทฯ	 เข้าร่วมชุมนุม

ทางการเมือง	นอกเวลาทำางาน

ตัวอย่างสถานการณ์ 1

ค�าแนะน�า
ผูบ้รหิารต้องไม่อนญุาตให้พรรคการเมอืงใช้สถานที่
ของบริษัทฯ	ดำาเนินกิจกรรมใดๆ

พรรคการเมืองหนึ่งขออนุญาตเข้าใช้สถานท่ีห้อง
ประชมุของบรษิทัฯ	เพ่ือปราศรยัหาเสียงกับพนกังาน

ตัวอย่างสถานการณ์ 2

ค�าแนะน�า
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การมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
โดยรวมที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ ด้วยตระหนักถึงพันธะ
ที่จะตอบแทนชุมชนเหล่านั้นที่ได้ช่วยให้บริษัทฯ อยู่มาได้
อย่างยั่งยืนในวันเวลาที่ผ่านมา และจะส่งเสริมให้คู่ค้าและ 
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย

แนวปฏิบัติ

1.	ผู้บรหิารให้ความสำาคญั	ปลูกจติสำานกึ	สร้างแรง 

	 บันดาลใจ	 และผลักดัน	 ในการมีส่วนร่วมกับ 

	 กิจกรรมชุมชนที่บริษัทฯ	ตั้งสถานประกอบการ	

2.	ผู้บริหารสร้างจิตสำานึกที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่น 

	 และสังคมในหมู ่พนักงานตลอดจนขยายผล 

	 สู่สังคมภายนอก

3.	พนักงานให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมกับ 

	 กจิกรรมต่างๆ	ของชมุชน	รวมทัง้รักษาและเสริม 

	 สร้างสถานภาพความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอทัง้ชมุชน	คูค้่า	 

	 และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ	 พิจารณาสนับสนุนอาคารคัด	 บรรจุ	 และ
แปรรูปผักปลอดภยั	เพ่ือพัฒนาชมุชนในการปลูกผกั
ปลอดภัย	สามารถเก็บรวบรวม	คัดแยก	และจัดส่ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้	 
นำาไปสู ่การสร้างศักยภาพและผลักดันให้ชุมชน 
เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

บริษทัฯ	ซึง่รบัซือ้และจำาหน่ายผกัจากกลุม่เกษตรกร
ชุมชนต่างๆ	 พบว ่าสินค ้าของเกษตรกรเกิด 
ความเสียหายระหว่างรอจำาหน่าย

ตัวอย่างสถานการณ์

ค�าแนะน�า

4.5
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การใช้เครือข่ายสังคม

ต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบและมีความรับผิดชอบ
ในการใช้เครือข่ายสังคม โดยระมัดระวังที่จะไม่แสดง 
ความคิดเห็นอันไม่เหมาะสมใดๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อ 
ช่ือเสยีง ภาพลักษณ์ หรือก่อให้เกดิความเข้าใจท่ีไม่เหมาะสม
ต่อบริษัทฯ 

ตัวอย่างสถานการณ์ ค�าแนะน�า

พนักงานต้องไม่นำาภาพที่มีสัญลักษณ์ของบริษัทฯ	

ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพ	 ไปลงในเชิงลบ 

ในสื่อสังคมออนไลน์หรือในประการใดๆ	 ที่อาจถูก

ดำาเนินคดีตามกฎหมาย	 หรืออาจทำาให้บริษัทฯ	 

ได้รับความเสียหาย

พนักงานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน	แล้วนำาไปเขียน

ต่อว่าพร้อมถ่ายรูปเพ่ือนที่สวมเครื่องแบบหรือ 

มีตราสัญลักษณ์/เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ 

ลงในสื่อสังคมออนไลน์	

4.6



05หมวดที่



แนวปฏิบัติหากพบเห็นการกระท�าที่ไม่เป็นไปตาม

จรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ
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แนวปฏิบัติหากพบเห็นการกระท�า
ที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ

หากพบเห็นการกระท�าที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณของ 
บริษัทฯ/ ทุจริตต่อหน้าที่/ ผิดกฎหมาย ให้ร้องเรียนต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องกลัวถูกด�าเนินการทางวินัย

แนวปฏิบัติ

ช่องทางการร้องเรียนจากภายในและภายนอก

1.	ผู ้บริหารต้องจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนท่ีปลอดภัยเพ่ือให้บุคคลต่างๆ	 ภายในบริษัทฯ	 หรือ 

	 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร	 สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณ	 

	 การทุจริตต่อหน้าท่ี	 หรือการกระทำาที่ผิดกฎหมายได้อย่างปลอดภัย	 และปราศจากความเส่ียงภัย 

	 ต่อผู้แจ้งในภายหลัง

2.	ช่องทางการร้องเรียน	อาจรวมถึงการส่งจดหมายทางไปรษณีย์	การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(Email)	 

	 การแจ้งผ่านโทรศัพท์สายด่วน	การแจ้งผ่านทางเว็บไซต์	หรือระบบออนไลน์อื่นๆ

3.	ผู้บริหารสูงสุด	(MD	หรือ	CEO)	ต้องจัดให้มีช่องทางในการให้คำาแนะนำา	เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน 

	 เข้าถึงได้อย่างมั่นใจ	เมื่อผู้บริหารหรือพนักงานต้องการคำาแนะนำา	หรือต้องการหารือก่อนการร้องเรียน

 

การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ARMC)

4.	ในกรณทีีต้่องการแจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีนผูบ้รหิารระดบัสงู	สามารถใช้ช่องทางพเิศษทีส่ือ่สาร	โดยตรง 

	 ต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง(ARMC)	 

	 ของกลุ่มเซ็นทรัล	

5.	ผู้บริหารสูงสุด	 (MD	 หรือ	CEO)	 ของแต่ละ	 Business	Unit	 ต้องรวบรวมและจัดทำารายงาน 

	 สรุปข้อร้องเรียนทั้งหมด	เพื่อนำาเสนอต่อ	ARMC	อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง

5.1
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ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง โดยบริษัทฯ จะรักษาทั้ง
ชื่อของผู้ร้องเรียนและข้อมูลที่ได้รับไว้เป็นความลับอย่างดี
ที่สุดและหากผู้ร้องเรียนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย
หรือเกรงว่าจะถูกข่มขู่คุกคาม ก็ให้บริษัทฯ ก�าหนด
มาตรการคุ้มครองป้องกันอย่างเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

การคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1.	ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ	 โดยบริษัทฯ	 ต้องไม่กระทำาการอันใด 

	 ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งและผู้ถูกร้องเรียน	 รวมถึงผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูล	 การให้ถ้อยคำา	 

	 หรือหลักฐานอ่ืนใด	 อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ	 สืบสวน	 หรือสอบสวน	 ไม่ว่าจะเป็นบุคคล 

	 ภายในหรือภายนอก

2.	ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตน	 ซึ่งรวมถึงไม่เปิดเผยชื่อ	 ที่อยู่หรือ 

	 หมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง	 หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำาให้เกิดความไม่ปลอดภัย	 หรืออาจเกิด 

	 ความเสียหายใดๆ	 แต่จะต้องส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานอันน่าเชื่อถือได้และการแจ้งเบาะแส 

	 หรอืข้อร้องเรยีนดงักล่าวจะต้องมิใช่เพือ่เจตนากลัน่แกล้งหรือหม่ินประมาทบคุคลใด		

3.	หากผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเลือกที่จะเปิดเผยตัวตน	ผู้รับข้อมูลพึงรายงานความคืบหน้าให้ผู้แจ้ง 

	 ได้รับทราบ	และบริษัทฯ	พึงให้การช่วยเหลือในการบรรเทาความเสียหาย	(ถ้ามี)	โดยเร็ว	

4.	ผู้รับข้อมูล	รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ	สืบสวน	และสอบสวน	ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

	 เป็นความลับ	 โดยคำานึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้ง	 และผู้ที่ให้ความร่วมมือ	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

	 เป็นสำาคัญ	

5.	ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 และผู้ที่ให้ความร่วมมือสามารถร้องขอให้บริษัทฯ	 กำาหนดมาตรการ 

	 คุ้มครองที่เหมาะสมได้	หากพิจารณาแล้วเห็นว่า	ตนเองอาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายเกินสมควร

5.2



48

เรื่องที่ร้องเรียน หากมีมูลและมีรายละเอียดข้อเท็จจริง 
ที่ชัดเจนเพียงพอ ก็ให้ด�าเนินการตรวจสอบ สืบสวน  
และสอบสวนโดยรวดเร็วต่อไป

แนวปฏิบัติ

การแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง

1.	ผู ้ให้เบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องให้รายละเอียดของเบาะแส	 หรือข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง	 

	 มีความชัดเจน	และมีหลักฐานเพียงพอที่จะนำาสืบหาข้อเท็จจริง	เพื่อดำาเนินการต่อได้

2.	หากมีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอันเป็นเท็จ	 หรือมีลักษณะอันเป็นการกล่ันแกล้งผู ้อื่น	 

	 หรือหมิ่นประมาท	 ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอาจต้องได้รับโทษทางวินัย	 โทษตามมาตรการ 

	 ที่บริษัทฯ	กำาหนด	หรือโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การด�าเนินการตรวจสอบ

3.	ผู้รับข้อมูลเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 ต้องดำาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้อง	 และนำาเสนอข้อมูล 

	 ตามลำาดับขั้นตอนและวิธีการที่กำาหนดไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบัติของ	Central	Group	 

	 ทั้งนี้	 หากพบว่าผู้ถูกร้องเรียนมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ/ทุจริตต่อหน้าที่/ผิดกฎหมาย	 

	 ผู้ถูกร้องเรียนย่อมต้องได้รับโทษทางวินัย	 โทษตามมาตรการที่บริษัทฯ	กำาหนด	หรือโทษตามกฎหมาย 

	 ที่เกี่ยวข้อง

4.	ระยะเวลาในการดำาเนินการตรวจสอบ	 สืบสวน	 และสอบสวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน	 จะขึ้นกับ 

	 ความสลับซับซ้อนของเรื่องราว	 ข้อเท็จจริง	 จำานวนผู้เกี่ยวข้อง	 และความเพียงพอของพยานหลักฐาน	 

	 ทั้งพยานบุคคล	เอกสาร	และวัตถุที่เกี่ยวข้อง

5.3






