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จรรยาบรรณและ
แนวทางการปฏิบัติ
ของคู่ค้า
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด มหาชน
(CPN) จัดทำ�จรรยาบรรณและแนวทางการ
ปฏิบัติของคู่ค้าฉบับนี้ เพื่อให้คู่ค้าของ CPN
นำ�ไปเป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจกับ CPN
อ้างอิงแนวทางการปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในระดับประเทศ
ภูมิภาค และสากล อาทิ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน United Nations Global
Compact (UNGC) Universal Declaration of
Human Rights (UDHR) และ International
Labour Organization (ILO) เพื่อให้สอดคล้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
และคำ�นึงถึงการดำ�เนินธุรกิจที่มีความรับผิด
ชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เพือ่
สร้างความยั่งยืนในการดำ�เนินธุรกิจตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นรูปธรรม

คู่ค้า หมายถึง บริษัทผู้ผลิต
ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า/
บริการ หุ้นส่วนร่วมลงทุน
ตัวแทนผู้จัดจำ�หน่าย
ที่ปรึกษา และ/ หรือ
ให้บริการแก่ CPN

เอกสารฉบับนี้ม่งุ หวังให้ค่คู ้าที่ประกอบ
ธุรกิจกับ CPN ยึดถือเป็นแนวปฏิบตั ิ ครอบคลุม
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั คูค่ า้ และพิจารณา
ประยุกต์ใช้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องของคู่ค้าตาม
ความเหมาะสมดังนี้
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Business
Integrity

จริยธรรมทางธุรกิจ

ความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น และการกีดกัน
ทางการค้า
Business Honesty,
Anti-corruption, Antitrust
• ดำ�เนินธุรกิจตามกฎหมาย และกฎ
ระเบียบทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด
• ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานของความ
ถูกต้อง โปร่งใส ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม และ
ตรวจสอบได้
• ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่
เรียกร้อง ดำ�เนินการ หรือยอมรับการกระทำ�
ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น และติดสินบน
ด้วยการเสนอ หรือสัญญาจะให้เงิน สิ่งของ
หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อให้คู่ค้าได้เปรียบ
ทางการค้า

การเก็บรักษาความลับ
Information Confidentiality
• ไม่ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ สำ � คั ญ ทางธุ ร กิ จ
ตลอดจนข้อมูลความลับเกี่ยวกับ CPN หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของ CPN ซึ่งมีโอกาส
เข้าถึงข้อมูลหรือล่วงรู้อันเนื่องมาจากงานที่
รับจ้าง
• ไม่ นำ � ข้ อ มู ล ไปใช้ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ ความ
ยินยอมจาก CPN
• ไม่น�ำ ข้อมูลภายในของ CPN ไปแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ
การเปิดเผยข้อมูล
Information Disclosure
• เปิดเผยข้อมูลของตนเองอย่างถูกต้อง
โปร่งใส และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำ�หนด
การปกป้องทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา
Intellectual Property
• ดำ�เนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย หรือข้อ
กำ�หนดทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
• ตระหนักถึงความสำ�คัญของการเคารพ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และตรวจสอบ
ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
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Labour Welfare
& Human Rights
สวัสดิการแรงงานและ
หลักสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
Fair and Equal Treatment
• ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความเคารพ คำ�นึง
ถึงหลักสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ เพศ
อายุ สีผิว ศาสนา การแสดงออกทางความคิด
สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องแรงงาน
Labour Protection
• ไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุต่ํากว่าเกณฑ์ที่
กฎหมายกำ�หนด กรณีมีการจ้างแรงงานที่อายุ
เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนด แรงงานดังกล่าว
จะต้ อ งได้ รับ ความคุ้ม ครองตามที่ก ฎหมาย
กำ�หนดทุกประการ
• กรณีใช้แรงงานต่างด้าวต้องปฏิบัติตาม
ที่กฎหมายกำ�หนดอย่างถูกต้อง
• พิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยที่เหมาะสม
ให้กับแรงงานในพื้นที่งานก่อสร้าง โดยคำ�นึง
ถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย และ
จัดสรรพื้นที่พักอาศัยสำ�หรับเด็กให้อยู่ห่างจาก
พื้นที่งานก่อสร้าง

การไม่บังคับใช้แรงงาน
Forced Labour
• ไม่ปฏิบัติต่อแรงงานในลักษณะแรงงาน
ทาส รวมถึงการลงโทษทางกายภาพ การ
ขู่เข็ญ การกักขัง หรือ ข่มขู่แรงงานของตนเอง
แรงงานต้องปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ
• แรงงานสามารถหยุดงาน หรือยกเลิกการ
ว่าจ้างงานได้ตามที่กฎหมายกำ�หนด หากมี
การแจ้งคู่ค้าถึงเหตุผลอันสมควร
ผลตอบแทนระยะเวลาการทำ�งาน
Wages, Benefits and
Working Hours
• จั ด สรรค่ า ตอบแทนที่ เหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ตามทีพ่ นักงาน
พึงได้รับ และไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กฎหมายกำ�หนด
• จัดสรรเวลาการทำ�งาน การทำ�งาน
ล่วงเวลา และวันลาหยุดตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด
• การทำ�งานล่วงเวลาหรือทำ�งานในวันหยุด
ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของพนักงาน
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Occupational
Health & Safety
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมปลอดภัย
ในที่ทำ�งาน
Safety Work Environment
• ดูแลความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยการสร้างและส่งเสริมความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำ�งาน
• จัดสรรสิ่งอำ�นวยความสะดวกพื้นฐาน
และอุปกรณ์ที่จำ�เป็น เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน   รวมทั้งมีการ
จัดสรรอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลในสถาน
ที่ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
• จัดเตรียมแผนสำ�หรับกรณีฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้นในกรณีต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวม
ไปถึงแผนการจัดการอพยพแรงงาน/ พนักงาน
แผนฝึกอบรม และฝึกซ้อมอย่างสมํ่าเสมอ

สิ่งอำ�นวยความสะดวก
พื้นฐานและอุปกรณ์
ที่จำ�เป็น ช่วยลดความเสี่ยง
จากการเกิดอุบัติเหตุและ
ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

คุณภาพและมาตรฐานของ
สินค้าและการบริการ
Products & Services Quality
and Safety
• รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผล
งานหรือบริการที่รับจ้างจาก CPN และคำ�นึง
ถึงความปลอดภัยต่อพนักงาน ลูกค้า และผู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นสำ�คัญ
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Environmental
Sustainability
ความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม

หลีกเลี่ยงวัตถุอันตรายและ
คำ�นึงถึงความปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม
Hazardous Materials and
Product Safety

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และลดขยะและมลพิษ
Efficient Use of Resources
and Reduction Waste &
Pollution

• ระบุและแจ้งให้ CPN ทราบเมือ่ มีการใช้
วัตถุอันตรายหรือใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ในการผลิตและ/หรือ ให้บริการ
กับ CPN รวมทัง้ มีแผนการเคลือ่ นย้ายและการ
กำ�จัดที่ชัดเจน เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
และไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชนและ
สังคมรอบข้าง

• ปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพ
เช่น ไฟฟ้า นํ้ามัน และนํ้า เป็นต้น
• มีแผนการลดขยะ มลพิษทางอากาศ
และนํ้าเสีย จากการปฏิบัติงานเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน
• ส่งเสริมวัฒนธรรมการประหยัดพลังงาน
และทรัพยากรในองค์กร
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Whistleblowing
channels
ช่องทางการแจ้งเบาะแส
และเรื่องร้องเรียน

ในกรณีทค่ี คู่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ มีขอ้ สงสัย หรือพบเห็นการกระทำ�ทีส่ งสัยว่าเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของ CPN
ท่านสามารถสอบถาม หรือแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ในช่องทางการ
ติดต่อดังนี้
ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ติดต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่

• บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 30 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

• ตู้ ปณ.99 ปณฝ. ประตูนํ้า
กรุงเทพฯ 10409

• โทรศัพท์ : +66 (0) 2667-5555 ต่อ 1200
• อีเมล : whistleblower@cpn.co.th

• อีเมล : CEO@cpn.co.th

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
ชั้น 30-33 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : +66 (0) 2667-5555
โทรสาร : +66 (0) 2264-5593

