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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
จริยธรรมธรุกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน 

Code of Conducts 
 

บรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) มจีรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิซึง่ผูบ้รหิารและพนกังาน
จะยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัใินการท างาน ดงันี้  

1. บรษิทัยดึถอืหลกันิตธิรรมในการด าเนินธุรกจิ จงึถอืเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารและพนกังานทีจ่ะตอ้งรูร้ะเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้กฎหมายทีจ่ะประกาศใชใ้นอนาคตซึง่มผีลกระทบต่อการบรหิารงานและการท างานของตน ดงันัน้ 
ผูบ้รหิารและพนักงานต้องศกึษาและท าความเขา้ใจ ในกฎระเบยีบทีใ่ชเ้ป็นหลกัในการปฏบิตังิานของทางราชการทัง้ทีม่ผีลใช้
บงัคบัแล้วและที่จะมีผลใช้บงัคบัในอนาคตอนัใกล้ โดยผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั และระเบยีบขอ้บงัคบัในการท างานของบรษิัทอย่างเคร่งครดั อกีทัง้ หลกีเลีย่งการกระท าใดๆ 
ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสยีงในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

2. ผู้บรหิารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลบัทางการค้าของคู่แข่ง หรอืขอ้มูลจ าเพาะของคู่แข่ง โดยวธิีการอนัมชิอบด้วย
กฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรอืการละเมิดขอ้ตกลงที่จะไม่เปิดเผยขอ้มูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรอื
บุคคลอื่น  

3. บรษิทัมกีารตดัสนิใจและวธิกีารด าเนินงานด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารใหก้บัผู้มสี่วนไดเ้สยีทัง้หลาย
รบัทราบและตรวจสอบได ้ภายใต้กฎหมายและกรอบขอ้บงัคบั ระเบยีบ วิธปีฏบิตัขิองบรษิทัที่เกีย่วขอ้งกบัการป้องกนัมใิห้
ความลบัทางการคา้รัว่ไหลไปยงัคู่แขง่ทางการคา้ รวมทัง้เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการไดร้บัข้อมูลทีจ่ าเป็นเพื่อประเมนิบรษิทั 
โดยเท่าเทยีมกนั และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงนิ พร้อมขอ้มูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจรงิ ตามที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

4. กรณีที่กรรมการหรอืพนักงานได้มีการท ารายการที่เกี่ยวโยงกบับรษิัท บรษิัทจะด าเนินการเสมอืนกบับรษิัทได้กระท ากบั
บุคคลภายนอก ซึง่กรรมการหรอืพนกังานผูน้ัน้จะตอ้งไม่มสีว่นในการพจิารณาอนุมตั ิ

5. ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูใ้กลช้ดิไม่พงึรบัเงนิ ผลประโยชน์ หรอืสิง่ของจากผู้เกีย่วขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทัหากการรบันัน้อาจ
ท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าผูร้บัมใีจเอนเอยีงหรอืมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิเป็นพเิศษกบัผูใ้ห ้ซึง่อาจท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทั  

6. ผูบ้รหิาร พนกังาน ครอบครวัและผูอ้ยู่อาศยัภายใตช้ายคาเดยีวกนัตอ้งไม่ด าเนินธุรกจิ / กจิกรรมใดๆ ทีอ่าจท าใหบุ้คคลทัว่ไป
เหน็ว่าเป็นธุรกจิ/ กจิกรรมทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

7. ผูบ้รหิารและพนักงานทีม่หีน้าทีน่ าขอ้มูลจ าเพาะไปใช้ ต้องระมดัระวงัไม่ให้ผู้อื่นได้ยนิ ลอบฟงั ดกัฟงัหรอืบนัทกึเสยีง ไม่ควร
สนทนาในทีส่าธารณะผ่านเครื่องมอืสื่อสาร หรอืสนทนากบัสมาชกิในครอบครวัและบุคคลใกล้ชดิอนัน าไปสู่การเปิดเผยต่อ
ผูอ้ื่นได ้ 

8. ผูบ้รหิารและพนักงานต้องจดัการ จดัเกบ็ และแยกแยะรายละเอยีดขอ้มูลจ าเพาะใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัท 
อย่างเคร่งครดั  

9. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูจ าเพาะของบรษิทัต่อผูท้ีไ่ม่มสีทิธริบัรูต้ามระเบยีบขอ้บงัคบัหรอืขอ้ตกลงทางธุรกจิ 
โดยเฉพาะความลบัของลูกค้า เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจด าเนิ นการและหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ  
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10. ระหว่างทีป่ฏบิตังิานใหบ้รษิทัและหลงัจากพน้สภาพการปฏบิตังิานแลว้ พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลทีถ่อืว่าเป็นความลบั
ของบรษิทัเพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ดทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูอเิลคทรอนิกส ์ขอ้มลูการเงนิการปฏบิตังิาน ขอ้มูลธุรกจิ แผนงานใน
อนาคตของบรษิทั เป็นตน้ 

11. ผู้บริหารและพนักงานไม่น าข้อมูลจ าเพาะไปใช้เพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์ 

12. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนในการแสวงหา
ผลประโยชน์สว่นตนแก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น  

13. ผูบ้รหิารและพนักงานต้องไม่จงใจท ารายงานหรอืบนัทกึทีเ่ป็นเทจ็หรอืผดิพลาด รวมทัง้ต้องไม่จงใจปิดบงัหรอืเสนอขอ้มูลที่
เป็นเทจ็หรอืผดิพลาดต่อบรษิัท เมื่อพบรายงานหรอืบนัทกึทีม่ขีอ้มูลไม่ถูกต้องหรอืผดิพลาดต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชา
ทราบทนัท ี 

14. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไม่ใชร้ะบบการสื่อสารและระบบคอมพวิเตอรใ์นกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายหรอืขดัต่อนโยบายของบรษิทั 
และไม่ใชอ้นิเตอรเ์น็ตหรอืบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกนัในทางทีจ่ะท าใหเ้กดิความเสยีหาย อบัอาย ขาดความเชื่อถอื หรอืเสยีชื่อเสยีง 
รวมทัง้ต้องใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบ และต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก  
การท าใหผู้อ้ื่นเสยีหาย การท าลายขวญั หรอืสง่เสรมิใหเ้กดิความไม่เป็นมติรในสถานทีท่ างาน 

15. ผู้บรหิารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรกัษาและใช้ทรพัย์สนิของบริษัท ให้เกดิประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกจิการของบริษัท 
เท่านัน้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์อื่นใดหรอืในทางมชิอบ รวมทัง้ต้องไม่น าเอาไป ใช ้ขาย ให ้ขอยมื ใหย้มื หรอืจ าหน่ายจ่าย
โอน ทรพัยส์นิของบรษิทัโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ไม่ว่าทรพัยส์นินัน้จะมมีลูค่าหรอือยู่ในสภาพใด 

16. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งช่วยหรอืพยายามเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์หรอืปกป้องเครื่องหมายการคา้ทีเ่ป็นทรพัยส์นิ 
ทางปญัญาของบรษิทัรวมทัง้ตอ้งไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น หรอืคู่แขง่ทางการคา้ 

17. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัของบรษิทัในการใชเ้ครื่องมอือุปกรณ์ และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน  

18. ผูบ้รหิารและพนกังานพงึรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหป้ราศจากการละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล มคีวามเคารพซึง่กนัและกนั 
ตลอดจนใหค้วามร่วมมอืช่วยเหลอื เสนอแนะความคดิเหน็และแกป้ญัหาร่วมกนัในการท างาน  

19. ผูบ้รหิารและพนักงานต้องไม่ยุยง ใส่ร้ายป้ายสหีรอืล้อเลยีน อนัเป็นการก่อให้เกดิการแตกสามคัค ีและพงึละเว้นจากการน า
ผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน รวมทัง้ต้องไม่ประพฤตตินเป็นทีร่งัเกยีจแก่ผูอ้ื่น พูดจาลวนลามเพศตรงขา้ม กระท าตนเป็น
อนัธพาล มหีนี้สนิลน้พน้ตวั เล่นการพนัน ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลข์ณะปฏบิตังิาน หรอืกระท าการใดๆ  
อนัสอ่ใหเ้หน็ว่าเสือ่มเสยีในดา้นศลีธรรม 

20. ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิทางเพศต่อผูร้่วมงาน หากพบหรอืทราบว่ามกีารละเมดิทางเพศ
ในระหว่างผูร้่วมงานตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัท ี 

21. บรษิทัเคารพและสนับสนุนใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีใชส้ทิธเิสรภีาพของตนภายใต้รฐัธรรมนูญ ทัง้นี้บรษิทัจะวางตวัเป็นกลางและไม่
เกีย่วขอ้งทางการเมอืง 

22. ผูบ้รหิารและพนกังานต้องใหค้วามเป็นธรรม และไม่เลอืกปฏบิตัใินขอ้ก าหนดการจา้งงาน หมายรวมถงึ การสรรหาบุคลากร  
การพิจารณาผลตอบแทนและสทิธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื่อนต าแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการ
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ปฏบิตังิาน การฝึกอบรม การปฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบั การสิน้สุดสภาพการจา้งงาน การปลดและรบัพนักงานกลบัเขา้มา
ท างานใหม่ ตลอดจนการเขา้มสีว่นร่วมในสงัคมและกจิกรรมนนัทนาการ เป็นตน้  

23. ผูบ้รหิารและพนกังานต้องตระหนักถงึ การมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนพยายาม
ใหบ้รษิทัฯ สามารถหลกีเลีย่งการกระท าทีจ่ะก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืมลภาวะต่อทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และระบบนิเวศน์
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

24. จรรยาบรรณธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างานฉบบันี้ เป็นวนิยัซึง่ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งท าความเขา้ใจและยดึมัน่ปฏบิตัิ
และไม่อนุญาตใหผู้บ้รหิารและพนกังานกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการขดัต่อ จรรยาบรรณธุรกจิและข้อพงึปฏบิตัใินการท างานฉบบันี้  
หากเกดิความไม่ชดัเจนหรอืเกดิปญัหาอื่นใดนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นทางปฏบิตั ิผูบ้รหิารและพนักงานควรปรกึษาหารอื
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาทางแกไ้ขหรอืหาขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่หมาะสมต่อไป 
 

วนัมีผลบงัคบัใช้ 

  การก าหนดนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 เป็นตน้ไป 
 
 
 


