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หลักปฎิบัติ
เดียวกัน
ของ CEVA

จรรยาบรรณธุรกิจของซีว่า ลอจิสติกส ์
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ถึึง เพ่ื่�อนพื่นักงาน

ผู้้�คนสร�างความแตกต่าง! เราเช่่ื่อม่่นว่า การปกป�องและส่งเสริมกน่ในทุุกๆ วน่ เพ่่ื่อให้�คนท่ีุเรารก่ภู้มิใจท่ีุได้�ทุำางานกบ่ 
CEVA

พื่วกเราแต่ละคนมีส่วนร่วมในการทุำาส่ิงต่างๆ ให้�ส้งกว่าความคาด้ห้วง่ของล้กค�า ผู่้านนวต่กรรม ความมุ่งม่่น และความ
ทุะเยอทุะยาน เราค�นห้าห้าทุางแก�ไขป่ญห้าในวน่นี�และอนาคตของห่้วงโซ่อุปทุาน 
เราทุุกคนเช่่ื่อมโยงโลกเข�าด้�วยกน่ และซีว่าจะเติบโตเป็นผู้้�นำาด้�านโลจิสติกส ์

การเป็นผู้้�นำาในธุรกิจทุำาให้�เรามีส่วนรบ่ผิู้ด้ชื่อบต่อการกำาห้นด้ร้ปแบบของธุรกิจห่้วงโซ่อุปทุานในอนาคต และเราต�อง
เน�นจุด้แข็ง เปิด้รบ่ความร่วมม่อ และได้�รบ่ความไว�วางใจจากล้กค�าร่วมกน่ ด้�วยความเติบโตของเราทุำาให้�ต�องเผู้ชิื่ญกบ่
สถานการณท่ี์ุยากลำาบาก เราต�องกล�าท่ีุจะห้ยุด้ ไตร่ตรองผู้ลกระทุบต่างๆท่ีุเกิด้จากตด่้สินใจของเรา และใชื่�วิจารณญาณ
บนพ่ื่�นฐานทุางจริยธรรมท่ีุดี้

ในฐานะ One Team เราได้�สร�างห้ลก่จรรยาบรรณนี�ร่วมกน่เพ่่ื่อใชื่�เป็นเข็มทิุศด้�านศีลธรรมของเรา เพ่่ื่อนำาไปส่้การเป็น
ผู้้�นำา เราต�องห้าร่อ รบ่ฟ่ัง และสร�างทุางเล่อกเพ่่ื่อสร�างแนวทุางท่ีุดี้ข้�นของห้ลก่จรรยาบรรณนี� น่ีค่อมรด้กของผู้้�มีความ
กล�าและมุ่งม่่น!

เรานำาพื่าทีีมโดยใช้้ความถูึกต้อง เป็น One Team, One CEVA

จดหมายจากซีีอีโอ

Mathieu
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การเป็็นผู้้�นำาแบบ One Team
เม่่อ CEVA มอบความไว�วางใจให้�กบ่ผู้้�นำาและผู้้�จด่้การ พื่วกเขาจง้มีความรบ่
ผิู้ด้ชื่อบท่ีุส้งข้�นในการนำาพื่าทีุมด้�วยความถ้กต�องและเป็นแบบอย่างท่ีุดี้ ทีุม
ของเราคาด้ห้วง่ให้�สร�างวฒ่นธรรมท่ีุดี้ 
จากตว่อย่างของการทุำางาน สะทุ�อนให้�เราเห็้นถง้วิธีการทุำางาน การเคารพื่
และรบ่ฟ่ังซ้่งกน่และกน่ ทุุกๆวน่เราจะด้ำาเนินชีื่วิตตามความคาด้ห้วง่นี�และ
มุ่งส่้ส่ิงท่ีุดี้กว่า

แบบอย่่าง : ความเป็็นเลิิศ, ตััวอย่่างท่่ี่ด่ี, 
จิินตันาการ, ความกลิ�าหาญ
เราทำำาให้ช้ัดัเจน เราเพ่ิื่มความม่่นใจให้�กบ่สมาชิื่กในทีุมด้�วยความชื่ด่้เจนใน
ความรบ่ผิู้ด้ชื่อบและส่ิงท่ีุคาด้ห้วง่ เราส่่อสารอย่างเปิด้เผู้ยเก่ียวกบ่ส่ิงท่ีุเกิด้
ข้�น และเราต�องม่่นใจว่าทีุมของเราเข�าใจกฎ ห้ลก่การ และห้ลก่ปฎิบติ่เดี้ยวกน่
ของ CEVA น่ีค่อวิธีการท่ีุนำาทีุมไปส่้ความเป็นเลิศ

เราสนบัสนุนซึ่่�งกันัและกันั การนำาทีุมไปส่้ความสำาเร็จค่อการเคารพื่และการ
รบ่ฟ่ัง เราพื่ร�อมให้�ทีุมของเราถามคำาถาม แสด้งข�อกง่วล และเสนอแนวคิด้ 
การกล�าพ้ื่ด้เป็นการปกป�อง One CEVA เราจะสร�างความม่่นใจว่าทีุมของเรา
ร้�สก้สะด้วกใจในการพ้ื่ด้เก่ียวกบ่แนวคิด้และการพื่ฒ่นา เก่ียวกบ่จริยธรรม
และการปฏิิบติ่ตามกฎระเบียบ และห้ลก่จรรยาบรรณนี�

เราไดร้บัความไวว้างใจ เม่่อเรารบ่ฟ่ัง เราสญ่ญาและปฎิบติ่ การกระทุำาของ
เราทุำาให้�คนมองเห็้นและได้�ยิน ส่ิงเห้ล่านี�มีอิทุธิพื่ลต่อคนรอบข�าง เป็นส่ิงท่ีุน่า
ยินดี้ท่ีุได้�รบ่ความไว�วางไจจากทีุมของเรา เราภู้มิใจท่ีุเราเป็นบุคคลท่ีุพื่วกเขา
ขอความช่ื่วยเห้ล่อและแบ่งป่นความสำาเร็จ

เรามุ�งส่�ส่�งท่ำ�ด่กัว�า ท่ีุ CEVA เราสร�างความสำาเร็จด้�วยคุณความดี้ เม่่อเราเผู้ชิื่ญ
กบ่ความขด่้แย�งด้�านจริยธรรม เราจะห้ยุด้ ไตร่ตรองถง้ผู้ลกระทุบของการก
ระทุำา และขอความช่ื่วยเห้ล่อ มาตรฐานท่ีุเรากำาห้นด้ไว�เป็นแบบอย่างท่ีุดี้ เช่ื่น
เดี้ยวกบ่ทีุมของเรา

เรานำาท่ำมดว้ยกัารเป็็นแบบอย�าง ในทุุกๆวน่เราสร�างแรงบน่ด้าลใจให้�ทีุมของ
เรากล�าห้าญและมุ่งม่่น สำาห้รบ่เราส่ิงท่ีุดี้กว่า ค่อ การทุำางานด้�วยความถ้กต�อง
และส่้ความเป็นเลิศอย่างต่อเน่่องเพ่่ื่อไปให้�ไกลกว่าความคาด้ห้วง่ของล้กค�า 
เราพื่ฒ่นา  เติบโต และด้้แลทีุมของเราเพ่่ื่อให้�เป็นผู้้�นำาของ CEVA ในอนาคต

เราค่อ One CEVA Team ทีี�ม่�งสูู่�ความสู่ำาเร็จ!

แบบอย่างของความเป็นผู้้�นำา // ความถ้กต�องในสถานท่ีุทุำางาน // กล�าพ้ื่ด้ // ผู้ลประโยชื่นท์ุบ่ซ�อน // การแข่งขน่ท่ีุเป็นธรรมและการต่อต�านการผู้้กขาด้ // ต่อต�านการติด้สินบน // การปกป�องข�อม้ลและความเป็นส่วนตว่ // ความเอาใจใส่ และรบ่ผิู้ด้ชื่อบระบบโลจีสติกส ์

แบบอย�างของความเป็นผูู้้นำา
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One Team
ร่วมกน่ เราปกป�องสถานท่ีุทุำางานให้�มีความซ่่อสต่ย ์ความยุติธรรม และความ
ปลอด้ภูย่ เราสร�างความร้�สก้การมีคุณค่าและได้�รบ่ความเคารพื่ เพ่่ื่อให้�คุณ
สามารถทุำาส่ิงเดี้ยวกน่นี�ได้� ท่ีุ CEVA เราไม่ให้�เกิด้การล่วงละเมิด้ การเล่อก
ปฏิิบติ่ และสภูาพื่การทุำางานท่ีุไม่ปลอด้ภูย่ วิธีนี�เราผู้นวกส่ิงท่ีุดี้กว่าไว�ร่วมกน่

ความรับผิู้ดีชอบของเรา
เราเคารพและด่แลซึ่่�งกันัและกันัด้�วยใจท่ีุเปิด้กว�าง มีนำ�าใจ และยุติธรรม 
เราไม่ยอมให้�มีพื่ฤติกรรมท่ีุเป็นการล่วงละเมิด้ ด้้ห้ม่ิน ห้ร่อด้้ถ้กเห้ยียด้ห้ยาม 
ความรุนแรง การข่มข่้ การล่วงละเมิด้ทุางวาจา การกล่่นแกล�ง การล่วงละเมิด้
ทุางเพื่ศท่ีุไม่พื่ง้ประสงค ์และพื่ฤติกรรมท่ีุไม่สุภูาพื่อ่่นๆ เป็นส่ิงท่ีุยอมรบ่ไม่
ได้� และน่ีจะเป็นส่ิงท่ีุใชื่�ปฎิบติ่ร่วมกน่กบ่เพ่่ื่อนร่วมงานของเราทุุกคน

เราป็ระสบความสำาเร็จเป็็นท่ำม
• เรารบ่ฟ่ังซ้่งกน่และกน่ การฟ่ังเป็นวิธีท่ีุดี้ท่ีุสุด้ในการเรียนร้�เก่ียวกบ่เพ่่ื่อน

ร่วมงานของเรา
• เราเช่่ื่อม่่นในความร่วมม่อและให้�โอกาสทุุกคนมีส่วนร่วมอย่างยุติธรรม
• เราให้�ความสำาคญ่กบ่ความห้ลากห้ลาย ความแตกต่างทุำาให้�ทีุมของเรา

แข็งแกร่งข้�น

เราป็กัป้็องเพ่�อนร�วมงานของเรา ความปลอด้ภูย่ค่อส่ิงท่ีุเราให้�ความสำาคญ่! 
ทุุกๆ วน่ เราจะต�องทุำาให้�ม่่นใจว่าทุุกคนท่ีุ CEVA รวมถง้ค่้ค�าทุางธุรกิจทุำางาน
ในสภูาพื่แวด้ล�อมท่ีุปลอด้ภูย่ เพ่่ื่อทุำาส่ิงนี�:
• เราเข�าใจและปฏิิบติ่ตามมาตรฐานด้�านสุขภูาพื่ และความปลอด้ภูย่ของ 

CEVA

• เราคอยด้้แลเพ่่ื่อนร่วมงานของเราและช่ื่วยเห้ล่อเม่่อพื่วกเขาต�องการ
• เรารายงานป่ญห้าด้�านสุขภูาพื่และความปลอด้ภูย่ทุ่�งห้มด้ทุน่ทีุ

เราค่อ One Team ด้วยกันท่ีกวัน.

ความช่่วย่เหลืิอ
ความช่่วยเหลือ 
ฝ่่ายทรัพัยากรับุคคล

ความถูึกต้องในสู่ถึานทีี�ทีำางาน
แบบอย่างของความเป็นผู้้�นำา // ความถ้กต�องในสถานท่ีุทุำางาน // กล�าพ้ื่ด้ // ผู้ลประโยชื่นท์ุบ่ซ�อน // การแข่งขน่ท่ีุเป็นธรรมและการต่อต�านการผู้้กขาด้ // ต่อต�านการติด้สินบน // การปกป�องข�อม้ลและความเป็นส่วนตว่ // ความเอาใจใส่ และรบ่ผิู้ด้ชื่อบระบบโลจีสติกส ์

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/HumanResources/Pages/home.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/HumanResources/Pages/home.aspx
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One Team
เป็นห้น�าท่ีุของเราท่ีุจะปกป�อง CEVA เม่่อมีส่ิงท่ีุไม่ถ้กต�อง เม่่อเราพ้ื่ด้ CEVA 
จะฟ่ังและลงม่อทุำา!
บางคร่�งมน่เป็นความผิู้ด้พื่ลาด้อย่างแทุ�จริง บางคร่�งเป็นพื่ฤติกรรมท่ีุไม่
สอด้คล�องกบ่ค่านิยมของเรา ห้ลก่จรรยาบรรณของเรา ห้ร่อกฎห้มาย เม่่อเรา
พ้ื่ด้ ทุุกสถานการณจ์ะได้�รบ่การปฏิิบติ่อย่างเป็นความลบ่ และ CEVA ปกป�อง
เพ่่ื่อนร่วมงานทุุกคนท่ีุพ้ื่ด้ออกมาจากการตอบโต� เม่่อมีการประพื่ฤติมิชื่อบ
เราทุุกคนสมควรท่ีุจะได้�รบ่การปฎิบติ่อย่างเป็นธรรม เป็นกลาง และทุน่ทุ่วงทีุ

ความรับผิู้ดีชอบของเรา
เรากัลา้พ่ด! การพ้ื่ด้เป็นเร่่องเก่ียวกบ่การปกป�องค่านิยมของเรา และปรบ่ปรุง
วิธีการทุำางานของเรา วิธีท่ีุเราให้�บริการล้กค�าด้�วยความเป็นเลิศ เม่่อบางส่ิง
สามารถปรบ่ปรุงได้�ห้ร่อเม่่อเกิด้สถานการณท่ี์ุไม่ลงตว่ ห้น�าท่ีุของเราค่อการ
พ้ื่ด้ ขอความช่ื่วยเห้ล่อ และคำาแนะนำา
คุณสามารถพ้ื่ด้คุยกบ่ใครท่ีุคุณร้�สก้สบายใจท่ีุสุด้:
• ผู้้�จด่้การโด้ยตรงของคุณ
• ฝ่่ายทุรพ่ื่ยากรบุคคล ฝ่่ายกฎห้มาย
• เจ�าห้น�าท่ีุจริยธรรมและการปฏิิบติ่ตามกฎระเบียบในประเทุศห้ร่อภู้มิภูาค

ของคุณ
ห้ากต�องการ คุณสามารถติด้ต่อสายด่้วนของเราได้�ตลอด้ 24 ชื่่่วโมงทุุกวน่
ในห้ลายภูาษา – ในประเทุศส่วนให้ญ่ คุณสามารถรายงานโด้ยไม่เปิด้เผู้ยตว่
ตนได้�ห้ากต�องการ

CEVA รบัฟัง ทำำา และป็กัป้็อง เม่่อคุณกล�าพ้ื่ด้ ทีุมจริยธรรมและการปฏิิบติ่
ตามกฎระเบียบของ CEVA จะตรวจสอบทุุกเร่่องอย่างเป็นความลบ่และด้�วย
ความเป็นกลางอย่างเต็มท่ีุ การสอบสวนจะด้ำาเนินการโด้ยผู้้�ตรวจสอบท่ีุได้�
รบ่การรบ่รองภูายใต�การกำากบ่ด้้แลของทีุมจริยธรรมและการปฏิิบติ่ตามกฎ
ระเบียบ :
• เฉพื่าะผู้้�ตรวจสอบท่ีุได้�รบ่การฝ้่กอบรมและได้�รบ่การรบ่รองเทุ่าน่�นท่ีุ

สามารถทุำาการสอบสวนและ
• อย่้ภูายใต�การกำากบ่ด้้แลของทีุมจริยธรรมและการปฏิิบติ่ตามกฎระเบียบ

เทุ่าน่�น
ในแต่ละกรณี ทีุมจริยธรรมและการปฏิิบติ่ตามกฎระเบียบจะ:
• ปกป�องความลบ่
• ห้าข�อเท็ุจจริง
• เปรียบเทีุยบข�อเท็ุจจริงกบ่กฎห้มาย ห้ลก่จรรยาบรรณ ห้ร่อกฎและห้ลก่

การด้�านจริยธรรมและการปฏิิบติ่ตามระเบียบของ CEVA

• เสนอแนะการด้ำาเนินการท่ีุยุติธรรม มีวต่ถุประสงค ์และการปฎิบติ่ท่ีุเห้มาะสม
ห้ลง่จากแต่ละกรณี ทีุมจริยธรรมและการปฏิิบติ่ตามกฎระเบียบจะประเมิน
ความเส่ียงในการตอบโต�และรบ่รองว่า CEVA ใชื่�มาตรการท่ีุจำาเป็นและเห้มาะ
สมเพ่่ื่อปกป�องทุุกคนท่ีุเก่ียวข�องในการสอบสวนจากการตอบโต�ใด้ๆ

เราปกป้องค�านิยมทีี�รวมเราเป็นหนึ�ง One CEVA! 
เรากล้าพูื่ด!

ความช่่วย่เหลืิอ
สายด่วนจริัยธรัรัมและการั
ปฏิิบติัตามกฎรัะเบียบ

กล้าพูื่ด
แบบอย่างของความเป็นผู้้�นำา // ความถ้กต�องในสถานท่ีุทุำางาน // กล�าพ้ื่ด้ // ผู้ลประโยชื่นท์ุบ่ซ�อน // การแข่งขน่ท่ีุเป็นธรรมและการต่อต�านการผู้้กขาด้ // ต่อต�านการติด้สินบน // การปกป�องข�อม้ลและความเป็นส่วนตว่ // ความเอาใจใส่ และรบ่ผิู้ด้ชื่อบระบบโลจีสติกส ์

https://app.convercent.com/th-th/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/b1c7b73c-7b41-ec11-a983-000d3ab9f296?_=1655386796515
https://app.convercent.com/th-th/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/b1c7b73c-7b41-ec11-a983-000d3ab9f296?_=1655386796515
https://app.convercent.com/th-th/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/b1c7b73c-7b41-ec11-a983-000d3ab9f296?_=1655386796515
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One Team
เราตด่้สินใจทุ่�งห้มด้อย่างอิสระและถ้กต�อง ทุุกวน่เราตด่้สินใจเล่อกส่ิงท่ีุดี้ท่ีุสุด้
สำาห้รบ่ CEVA ทีุมงานของเรา และพื่น่ธมิตรทุางธุรกิจ ผู้ลประโยชื่นท์ุบ่ซ�อน
สามารถเกิด้ข้�นได้�เม่่อผู้ลประโยชื่นส่์วนตว่ของเรามีส่วนได้�เสียกบ่ภูาระห้น�าท่ีุ
ในฐานะพื่นก่งาน CEVA เม่่อเราร้�สก้ว่าการตด่้สินของเราอาจมีอคติ เราห้ยุด้
และเปิด้เผู้ย ด้�วยวิธีนี� จะทุำาให้�เราจะตด่้สินใจได้�ดี้ท่ีุสุด้สำาห้รบ่ CEVA ต่อไป

ความรับผิู้ดีชอบของเรา
เราเปิด้เผู้ยเก่ียวกบ่สถานการณ์ใด้ๆ ท่ีุมีอิทุธิพื่ลต่อความสามารถของเราใน
การตด่้สินใจอย่างยุติธรรมและถ้กต�อง เพ่่ื่อท่ีุจะทุำาส่ิงนี�:

เราห้ยุดและเป่็ดเผย การเปิด้เผู้ยผู้ลประโยชื่นท์ุบ่ซ�อนเป็นเร่่องการปรบ่ปรุง
วิธีตด่้สินใจของคุณในนามของ CEVA และล้กค�าของเรา เม่่อสถานการณส่์วน
ตว่ของคุณมีอิทุธิพื่ลต่อการตด่้สินใจของคุณ คุณต�องขอความช่ื่วยเห้ล่อ การ
มีส่วนร่วมกบ่ผู้้�เช่ีื่ยวชื่าญอิสระจะทุำาให้�คุณม่่นใจถง้ความโปร่งใส และได้�รบ่
มุมมองท่ีุเป็นกลาง: เปิด้เผู้ยสถานการณข์องคุณต่อเจ�าห้น�าท่ีุฝ่่ายจริยธรรม
และการปฏิิบติ่ตามกฎระเบียบในประเทุศห้ร่อภู้มิภูาคของคุณ

CEVA เคารพและเขา้ใจ ทุุกสถานการณมี์ความแตกต่างกน่ มก่จะเก่ียวข�อง
กบ่ผู้้�คนท่ีุอย่้ใกล�คุณ และบ่อยคร่�ง มก่จะมีวิธีแก�ไขป่ญห้าท่ีุง่ายในการปกป�อง
ผู้ลประโยชื่นข์อง CEVA และคุณเช่ื่นกน่ เราเคารพื่ชีื่วิตส่วนตว่ของคุณและ
ปฏิิบติ่ต่อผู้ลประโยชื่นท์ุบ่ซ�อนทุุกรายการอย่างเป็นความลบ่และยุติธรรม 
เม่่อคุณเปิด้เผู้ยสถานการณท่ี์ุอาจก่อให้�เกิด้ความขด่้แย�ง ฝ่่ายจริยธรรมและ
การปฏิิบติ่ตามกฏิระเบียบจะ:
• มีการสนทุนาท่ีุเป็นความลบ่กบ่คุณแบบตว่ต่อตว่และถามคำาถามเพ่่ื่อเข�าใจ

สถานการณดี์้ข้�น
• และห้ากมีความเส่ียงท่ีุจะเกิด้ความขด่้แย�ง ให้�ค�นห้ามาตรการท่ีุยุติธรรม 

เป็นกลาง และปกป�องร่วมกบ่คุณ
คุณจะได้�รบ่อนุญาตเสมอ ด้ง่น่�นคุณและผู้้�จด่้การสายงานของคุณสามารถ
ปฏิิบติ่ตามได้�

หนึ�งเดียวของ CEVA – เราหย่ด เปิดเผู้ย  
และได้รับอน่ญาตโดยอิสู่ระ!

ผู้ลประโยช้น์ทัีบซ้ีอน
ความช่่วย่เหลืิอ
กฎและหลกัการัเก่ียว
กบัความขดัแยง้ทางผล
ปรัะโยช่น์

แบบอย่างของความเป็นผู้้�นำา // ความถ้กต�องในสถานท่ีุทุำางาน // กล�าพ้ื่ด้ // ผู้ลประโยชื่นท์ุบ่ซ�อน // การแข่งขน่ท่ีุเป็นธรรมและการต่อต�านการผู้้กขาด้ // ต่อต�านการติด้สินบน // การปกป�องข�อม้ลและความเป็นส่วนตว่ // ความเอาใจใส่ และรบ่ผิู้ด้ชื่อบระบบโลจีสติกส ์

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Conflicts%20of%20Interest%20Rule%20and%20Principle.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Conflicts%20of%20Interest%20Rule%20and%20Principle.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Conflicts%20of%20Interest%20Rule%20and%20Principle.pdf
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One Team
ตลาด้ท่ีุมีการแข่งขน่อย่างเสรี ได้�ผู้ลก่ด้น่ให้�เราทุุกคนก�าวไปไกลกว่าความ
คาด้ห้วง่ของล้กค�า
เรามุ่งม่่นท่ีุจะเป็นผู้้�นำาด้�วยความถ้กต�อง ความดี้ การปรบ่ปรุงอย่างต่อเน่่อง 
และการแข่งขน่ท่ีุเป็นไปตามกฎ

ความรับผิู้ดีชอบของเรา
แข�งขนัตามกัฎ
• การร้�จก่ตลาด้ทุำาให้�เราทุำาได้�ดี้ข้�น – เรารวบรวมข�อม้ลทุางธุรกิจท่ีุถ้กต�อง

ตามกฎห้มายเทุ่าน่�น และเราปฏิิเสธข�อม้ลละเอียด้อ่อนในการแข่งขน่ท่ีุไม่
พื่ง้ประสงค์

• ในแต่ละสถานการณ ์การประชุื่มสมาคมการค�า การประกวด้ราคา การ
เป็นผู้้�นำาด้�านโลจิสติกส ์การจุ่ด้การ การขนส่ง กิจการนายห้น�า การรบ่เห้
มาด้�านโลจีสติกส ์การควบรวมกิจการ ห้ร่อการพื่บปะเพ่่ื่อนท่ีุทุำางานให้�กบ่
ค่้แข่ง เราเข�าใจและเคารพื่ในกฎ:

– เราไม่แบ่งป่นข�อม้ลท่ีุละเอียด้อ่อนในการแข่งขน่
– เราไม่ขอข�อม้ลท่ีุเป็นความลบ่จากค่้แข่งของเรา
– เราขอความช่ื่วยเห้ล่อและคำาแนะนำาก่อนประชุื่มกบ่ค่้แข่ง

ความถู่กัตอ้งนำาไป็ส่�กัารตดัส่นใจ
• เรามุ่งม่่นเพ่่ื่อส่ิงท่ีุดี้ท่ีุสุด้สำาห้รบ่ล้กค�าของเรา และเราภู้มิใจท่ีุได้�รบ่ความ

ไว�วางใจจากพื่วกเขาผู่้านการแข่งขน่ท่ีุยุติธรรม
• ความกด้ด้น่ ความซบ่ซ�อน และขีด้จำากด่้เวลา สามารถทุำาให้�เราสงสย่ว่าอะไร

ค่อการตด่้สินใจท่ีุถ้กต�อง น่่นห้มายถง้ เราต�องห้ยุด้ ห้ยุด้ชื่่่วคราว และขอ
คำาแนะนำา

เราต้องภููมิใจในสิู่�งทีี�เราตัดสิู่นใจ!

ความช่่วย่เหลืิอ
หนา้กฎหมายการัแข่งขนัและ
การัต่อตา้นการัผูกขาด

นโยบายและขัน้ตอนของ 
สมาคมการัคา้

กฎเกณฑ์ท์างธุรักิจของ CEVA

การแข�งขันทีี�เป็นธรรมและการต�อต้านการผูู้กขาด
แบบอย่างของความเป็นผู้้�นำา // ความถ้กต�องในสถานท่ีุทุำางาน // กล�าพ้ื่ด้ // ผู้ลประโยชื่นท์ุบ่ซ�อน // การแข่งขน่ท่ีุเป็นธรรมและการต่อต�านการผู้้กขาด้ // ต่อต�านการติด้สินบน // การปกป�องข�อม้ลและความเป็นส่วนตว่ // ความเอาใจใส่ และรบ่ผิู้ด้ชื่อบระบบโลจีสติกส ์

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/Antitrust.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/Antitrust.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CEVABusinessRules.pdf
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One Team
เราภู้มิใจท่ีุได้�ด้ำาเนินการด้�วยความถ้กต�องและต่อส้�กบ่การทุุจริต ผิู้ด้กฎห้มาย 
และผิู้ด้จรรยาบรรณ เราทุุกคนปฏิิบติ่ตามคำาม่่นสญ่ญาท่ีุจะปฏิิบติ่ตาม
กฎห้มายและระเบียบข�อบง่คบ่ท่ีุว่าด้�วยการต่อต�านการให้�สินบนท่ีุบง่คบ่ใชื่�
ทุ่�งห้มด้ ร่วมกบ่พื่น่ธมิตรทุางธุรกิจของเรา เรามุ่งม่่นให้�โลกเจริญรุ่งเร่อง 
ปลอด้ภูย่ และปราศจากการทุุจริต เราทุุกคนก�าวไปข�างห้น�าเพ่่ื่อปกป�องห้ลก่
การของเราในการไม่ยอมรบ่การติด้สินบนโด้ยสิ�นเชิื่ง

ความรับผิู้ดีชอบของเรา
เราเป็็นแบบอย�างท่ำ�ด่ในกัารทำำาธุุรก่ัจ
• ของขวญ่ท่ีุพื่อประมาณและการเลี�ยงรบ่รองท่ีุสมเห้ตุสมผู้ลเป็นส่วนห้น่้ง

ของการทุำาธุรกิจ – เราด้ำาเนินการอย่างโปร่งใส ใชื่�วิจารณญาณท่ีุดี้ และ
เคารพื่ค่้ค�าของเราเช่ื่นเดี้ยวกบ่การให้�ความสำาคญ่เร่่องกฎห้มาย

• เราเก็บรายการและบน่ทุก้ท่ีุถ้กต�อง ต่�งคำาถามถง้เห้ตุผู้ลสำาห้รบ่ของขวญ่
ใด้ๆ และปรก้ษาห้าร่อกน่เป็นการภูายใน

• ในฐานะผู้้�จด่้การและผู้้�นำา เรากำาห้นด้แบบอย่าง ตรวจสอบให้�แน่ใจว่าทีุม
ของเรารบ่ทุราบกฎเกณฑ์ ์และขอความช่ื่วยเห้ล่อเม่่อเราไม่แน่ใจ

เราโนม้นา้วดว้ยกัารบร่กัาร และขอ้โตแ้ยง้
• แนวทุางการทุำาธุรกิจของเราชื่ด่้เจน – ความสำาเร็จของเราสร�างข้�นจาก

คุณธรรมและพื่น่ธมิตรทุางธุรกิจของเรารบ่ร้�อย่างดี้
• ท่ีุ CEVA ไม่มีสินบนและค่าอำานวยความสะด้วก ไม่มีเป�าห้มายทุางธุรกิจใด้

ท่ีุควรค่าแก่การประนีประนอมความถ้กต�องของเรา!
• ห้ากเราต�องเผู้ชิื่ญกบ่การร�องขอการชื่ำาระเงินท่ีุไม่เห้มาะสม เราจะปฏิิเสธ

และขอความช่ื่วยเห้ล่อจากฝ่่ายจริยธรรมและการปฏิิบติ่ตามกฎระเบียบ
ห้ร่อฝ่่ายกฎห้มาย

กัารตดัส่นใจท่ำ�ด่ค่อกัารทำำางานเป็็นท่ำม
• การรบ่ร้�มีความสำาคญ่: ไม่เพีื่ยงแค่ คุณค่า แต่ความต่�งใจ บริบทุ สถานท่ีุ 

ยง่สามารถเปล่ียนภูาพื่ลก่ษณข์องบางส่ิงได้�
• ส่ิงท่ีุอาจจะใชื่�ได้�ในท่ีุห้น่้งสามารถมีอิทุธิพื่ลต่อสิงเล็กๆ น�อยๆ ท่ีุอ่่น
• การขอคำาแนะนำาเป็นส่ิงท่ีุถ้กต�อง

เราค่อ One Team เรามีความถูึกต้องเป็นหนึ�ง
เดียว!

ความช่่วย่เหลืิอ
นโยบายการัต่อตา้นการัทุ 
จริัตรัะดบัสากล

นโยบายของกำานลั 
และสนัทนาการั

นโยบายการัตรัวจสอบสถานะ
การัปฏิิบติัตามขอ้กำาหนดของ
บุคคลท่ีสาม

กฎเกณฑ์ท์างธุรักิจของ CEVA

ต�อต้านการติดสิู่นบน
แบบอย่างของความเป็นผู้้�นำา // ความถ้กต�องในสถานท่ีุทุำางาน // กล�าพ้ื่ด้ // ผู้ลประโยชื่นท์ุบ่ซ�อน // การแข่งขน่ท่ีุเป็นธรรมและการต่อต�านการผู้้กขาด้ // ต่อต�านการติด้สินบน // การปกป�องข�อม้ลและความเป็นส่วนตว่ // ความเอาใจใส่ และรบ่ผิู้ด้ชื่อบระบบโลจีสติกส ์

https://www.cevalogistics.com/documents/2020-07/Global%20Anticorruption%20Policy%20-%20English%202020.pdf
https://www.cevalogistics.com/documents/2020-07/Global%20Anticorruption%20Policy%20-%20English%202020.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines%20on%20Gifts%20and%20Entertainment%20Dec%2015_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines%20on%20Gifts%20and%20Entertainment%20Dec%2015_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines on Gifts and Entertainment Dec 15_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CEVABusinessRules.pdf
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One Team
เรามีความรบ่ผิู้ด้ชื่อบในการปกป�องข�อม้ลท่ีุล้กค�า พื่นก่งาน และค่้ค�าทุาง
ธุรกิจแบ่งป่นกบ่เรา การปกป�องข�อม้ล การรก่ษาความลบ่ และความเป็น
ส่วนตว่น่�น  นอกเห้น่อจากการปฏิิบติ่ตามกฎห้มายอย่างเคร่งครด่้ มน่ยง่
เป็นเร่่องของความเคารพื่และความเป็นเลิศ ทุุกวน่เราก�าวไปไกลกว่าน่�นเพ่่ื่อ
ส่งมอบคำาม่่นสญ่ญา

ความรับผิู้ดีชอบของเรา
เราเคารพความเป็็นส�วนตวั
• เบ่�องห้ลง่ทุุกข�อม้ลมีความเป็นมนุษยอ์ย่้! เราร้�และเราให้�ความเคารพื่!
• เรารวบรวมและประมวลผู้ลข�อม้ล เม่่อ:

– เราได้�รบ่อนุญาตให้�ทุำา และ
– เรามีเห้ตุผู้ลท่ีุดี้ท่ีุจะทุำา (เช่ื่น ปกป�องเพ่่ื่อนร่วมงาน จด่้ส่งสินค�า ปฏิิบติ่

ตามภูาระผู้้กพื่น่ตามสญ่ญาของเรา)

เราป็กัป้็องขอ้ม่ลของล่กัคา้ของเราเฉกัเชั�นเป็็นขอ้ม่ลของเรา
• เราให้�ความสำาคญ่กบ่ความเป็นส่วนตว่และออกแบบกระบวนการทุ่�งห้มด้

ของเรา  เพ่่ื่อปกป�องข�อม้ลท่ีุแบ่งป่นกบ่เรา
• โด้ยอต่โนมติ่ มาตรฐานของเราช่ื่วยให้�แน่ใจว่าเราใชื่�ข�อม้ลให้�น�อยท่ีุสุด้ ไม่

เปิด้เผู้ยตว่ตน และจด่้เก็บข�อม้ลไว�นานเทุ่าท่ีุจำาเป็นเทุ่าน่�น
• เรารบ่ผิู้ด้ชื่อบต่อพื่น่ธมิตรทุางธุรกิจทุ่�งห้มด้ของเราในการปกป�องข�อม้ล

ท่ีุได้�รบ่มอบห้มายอย่างดี้ท่ีุสุด้

เราใสู่� ใจบ่คคลทีี�อยู�เบ้่องหลังข้อมูล

ความช่่วย่เหลืิอ
นโยบายการัปกป้องขอ้มูล 
ของกลุ่ม

นโยบายความเป็นส่วนตวั

การัรัายงานการัละเมิด 
ขอ้มูลส่วนบุคคล

กฎเกณฑ์ท์างธุรักิจของ CEVA

การปกป้องข้อมูลและความเป็นสู่�วนตัว
แบบอย่างของความเป็นผู้้�นำา // ความถ้กต�องในสถานท่ีุทุำางาน // กล�าพ้ื่ด้ // ผู้ลประโยชื่นท์ุบ่ซ�อน // การแข่งขน่ท่ีุเป็นธรรมและการต่อต�านการผู้้กขาด้ // ต่อต�านการติด้สินบน // การปกป�องข�อม้ลและความเป็นส่วนตว่ // ความเอาใจใส่ และรบ่ผิู้ด้ชื่อบระบบโลจีสติกส ์

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Group%20Data%20Protection%20Policy_Final.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Group%20Data%20Protection%20Policy_Final.pdf
https://www.cevalogistics.com/en/privacy-policy
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Personal Data Breach Reporting.docx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Personal Data Breach Reporting.docx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CEVABusinessRules.pdf
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One Team
เราภู้มิใจท่ีุได้�เช่่ื่อมโยงผู้้�คนทุ่่วโลก! เราขนส่งสินค�าท่ีุมีค่าท่ีุสุด้และรบ่รองว่า
เราจะตอบสนองในห่้วงโซ่อุปทุานท่ีุมีความต�องการมากท่ีุสุด้ ในฐานะผู้้�นำา
ระด้บ่โลก เราเคารพื่กฎห้มายการค�าระห้ว่างประเทุศท่ีุบง่คบ่ใชื่�ทุ่�งห้มด้ 
บง่คบ่ใชื่�กฎข�อบง่คบ่เฉพื่าะผู้ลิตภูณ่ฑ์ท์ุ่�งห้มด้ ส่งมอบบริการร่วมกบ่ค่้ค�า
ทุางธุรกิจของเราได้�อย่างดี้ และสนบ่สนุนทุางเล่อกท่ีุย่่งย่นเพ่่ื่อลด้ผู้ลกระ
ทุบต่อส่ิงแวด้ล�อม

ความรับผิู้ดีชอบของเรา
เราร่จ้กััล่กัคา้และซึ่พัพลายเออรข์องเรา
• การให้�บริการ การจด่้ส่งสินค�าแต่ละคร่�ง เราต�องร้�ว่าธุรกรรมแต่ละรายการ

เราทุำาธุรกิจอย่้กบ่ใคร
• การผู้สมผู้สานความเช่ีื่ยวชื่าญของมนุษยเ์ข�ากบ่เทุคโนโลยีข่�นส้งช่ื่วยให้�

เราสามารถด้ำาเนินการตรวจสอบวิเคราะห้ส์ถานะตามสด่้ส่วนของความ
เส่ียงและสอด้คล�องกบ่ความคาด้ห้วง่ของล้กค�าและห้น่วยงานกำากบ่ด้้แล

เราใส�ใจเก่ั�ยวกับัส่นคา้ เราจด่้การสินค�าอ่อนไห้ว สินค�าอน่ตราย สินค�าท่ีุช่ื่วย
ชีื่วิต – สินค�าทุ่�งห้มด้ได้�รบ่ความใส่ใจท่ีุจำาเป็นจากต�นทุางไปยง่ปลายทุาง ถ่อ
เป็นเกียรติสำาห้รบ่เราท่ีุจะปฏิิบติ่ตามข�อกำาห้นด้ด้�านคุณภูาพื่ท่ีุเข�มงวด้ท่ีุสุด้

เราไม�ป็ระน่ป็ระนอม
• ล้กค�าของเราคาด้ห้วง่ให้�เรามีมาตรฐานความรบ่ผิู้ด้ชื่อบส้งสุด้
• หุ้�นส่วนธุรกิจ ผู้้�รบ่เห้มาทุุกราย ร่วมรบ่ผิู้ด้ชื่อบ – ร่วมกน่เราส่งมอบห่้วง

โซ่อุปทุานท่ีุเราทุุกคนสามารถภูาคภู้มิใจได้�

โลจิสู่ติกส์ู่ทีี�ตอบสู่นองอย�างรวดเร็วและมีความรับ
ผิู้ดช้อบ – เพ่ื่�อหนทีางทีี�ดีกว�า!

ความช่่วย่เหลืิอ
นโยบายการัตรัวจสอบสถานะ
การัปฏิิบติัตามขอ้กำาหนดของ
บุคคลท่ีสาม

การัปฏิิบติัตามขอ้กำาหน 
ดของลูกคา้

นโยบายการัปฏิิบติัตา 
มการัคา้โลก

หนา้สนบัสนุน GTC

กฎเกณฑ์ท์างธุรักิจของ CEVA

ความเอาใจใสู่�  และรับผิู้ดช้อบระบบโลจีสู่ติกส์ู่
แบบอย่างของความเป็นผู้้�นำา // ความถ้กต�องในสถานท่ีุทุำางาน // กล�าพ้ื่ด้ // ผู้ลประโยชื่นท์ุบ่ซ�อน // การแข่งขน่ท่ีุเป็นธรรมและการต่อต�านการผู้้กขาด้ // ต่อต�านการติด้สินบน // การปกป�องข�อม้ลและความเป็นส่วนตว่ // ความเอาใจใส่ และรบ่ผิู้ด้ชื่อบระบบโลจีสติกส ์

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/CCDD.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/CCDD.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/TCPnF/Documents/Global%20Trade%20Compliance%20Policy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/TCPnF/Documents/Global%20Trade%20Compliance%20Policy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/default.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CEVABusinessRules.pdf
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One CEVA Code’ หลัักปฏิิบััติิเดีียวกันของ CEVA ซึ่่ � งเป็นจรรยาบัรรณของกล่ั� ม CEVA Logistics SA Group (CEVA) ได้ีรับัการอน่มัติิเม่� อวันทีี่�  14 มิถุ่นายน พ.ศ. 2565 โดียมีผลับัังคัับัใช้้ต้ัิงแติ� วันทีี่�  5 กรกฎาคัม พ.ศ. 2565 สำำ าหรับับัริ ษััที่
ในเคัร่ อท้ัี่งหมดีของ CEVA แลัะมีผลับัังคัับัใช้้กับัท่ี่กบัริ ษััที่ การดีำ าเนินงานแลัะผ้้ร� วมงานของ CEVA  ไม� อน่ญาติให้ลัะเลัยหลัักปฏิิบััติิน้ี แลัะหลัักปฏิิบััติิน้ีจะใช้้แที่นทีี่� หลัักจรรยาบัรรณก� อนหน้าท้ัี่งหมดีของ CEVA

การลัะเมิดีหลัักจรรยาบัรรณของ CEVA ติลัอดีจนกฎแลัะหลัักการด้ีานจริ ยธรรมแลัะการปฏิิบััติิติามกฏิระเบีัยบั นโยบัายด้ีานจริ ยธรรมแลัะการปฏิิบััติิติามกฏิระเบีัยบั  หร่ อกฎหมายท้ี่องถิุ� น 
จะสำ� งผลัให้มีการดีำ าเนินการแก้ไข ปรับัปร่ง หร่ อลังโที่ษัที่างวิ นัยจนถุ่ งแลัะรวมถุ่ งการเลิักจ้าง เป็นหน้าทีี่� ของเราแติ� ลัะคันในการรายงานเหต่ิการณ์ทีี่� เกิดีข่ ้ นจริ งหร่ อทีี่� น� าสำงสัำยของ 

การประพฤติิมิช้อบัติ� อหน� วยงานด้ีานจริ ยธรรมแลัะการปฏิิบััติิติามกฎระเบีัยบัติามทีี่� ระบ่ัไว้ในหลัักจรรยาบัรรณน้ี CEVA รับัประกันการไม� ติอบัโต้ิแลัะการรักษัาคัวามลัับั 
ในขอบัเขติทีี่� เป็นไปได้ีที่างกฎหมาย สำำ าหรับัการรายงานการลัะเมิดีดัีงกลั� าวโดียส่ำจริ ติ

www.cevalogistics.com


