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สารจากประธานกรรมการและCEO 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัและยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส 
ซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนตระหนกัวา่การทุจริตคอร์รัปชัน่นอกจากจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของบริษทัแลว้ ยงัเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของ
บริษทัและการพฒันาของประเทศชาติเป็นอยา่งมาก 

ในฐานะท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและมุ่งหวงัใหป้ระเทศไทยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
บริษทัจึงเขา้ร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และได้
ก าหนด "มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่" ฉบบัน้ี เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คลากรทุกคนของบริษทัยดึถือใน
การปฏิบติังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบเจตนารมณ์และแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั 

นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ถือเป็นส่วนหน่ึงของวนิยัในการปฏิบติังาน กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีไม่ปฏิบติัตามยอ่มถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทั กฎ
บตัร และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   ในขณะเดียวกนั บริษทัจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระท านั้นจะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ 

ในนามของคณะกรรมการบริษทัและคณะผูบ้ริหาร จึงขอใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุก
ระดบั ศึกษาท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามแนวทางท่ีวางไวใ้นมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ฉบบัน้ีอยา่ง
เคร่งครัด เพื่อร่วมกนัพฒันาบริษทัใหเ้ป็นองคก์รท่ีโปร่งใส ไดรั้บความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อนัจะ
เป็นรากฐานส าคญัในการด าเนินธุรกิจและการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืสืบไป 

 

 

 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์  
ประธานกรรมการบริษทั  

1 มกราคม พ.ศ. 2559 

นายธีระยทุธ จิราธิวฒัน์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

1 มกราคม พ.ศ. 2559 
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2) นิยาม 

บริษัท หมายถึง บริษทั โรงแรม เซ็นทรัล พลาซา จ ากดั (มหาชน)  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หมายถึง บริษทัตามความหมายของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมทั้งประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

บุคลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 

กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริษทั 

ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารของบริษทัตั้งแต่ระดบัผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมถึงผูบ้ริหารโรงแรมตั้งแต่
ระดบัผูจ้ดัการทัว่ไปข้ึนไป 

พนักงาน หมายถึง พนกังานล าดบัถดัลงมาจากผูบ้ริหาร ทั้งท่ีเป็นพนกังานประจ า พนกังานสัญญาจา้งพิเศษ และ
พนกังานชัว่คราวของบริษทั 

คู่ค้า หมายถึง คู่คา้จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สถาบนัการเงิน ส่วนราชการ ผูจ้ดัหาสินคา้และบริการใหก้บั
บริษทั ผูอ้อกแบบ ท่ีปรึกษา ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี พนกังาน คู่แข่งทางการคา้ ภาครัฐ ตลอดจนองคก์รและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในสังคม เช่น ชุมชนทอ้งถ่ิน 

การทุจริตคอร์รัปช่ัน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การมอบ การเรียกร้อง การให้ หรือการรับสินบนหรือ
ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงิน หรือประโยชน์อ่ืนๆ ไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือการกระท าพฤติกรรม
ใดๆ ท่ีส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงธุรกิจหรือเพื่อรักษาหรือแนะน าธุรกิจใหก้บั
บริษทัใดโดยเฉพาะ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่เหมาะสมตาม
จรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอ่ืน ไม่วา่จะโดยตรงหรือโดยออ้ม 
เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การใหกู้เ้งิน การใหส่ิ้งของหรือบริการ การโฆษณาสนบัสนุนพรรค
การเมือง การบริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมืองในลกัษณะ
ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมิชอบ เป็นตน้ 
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3) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัเรียกร้อง ด าเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน่
ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีธุรกิจของบริษทัเขา้ไปเก่ียวขอ้ง โดยร่วมกนัส่งเสริม
ค่านิยมความซ่ือสัตยสุ์จริต และความรับผดิชอบใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร ทั้งน้ี ให้นโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่มีเน้ือหาครอบคลุมถึงการด าเนินการของบริษทัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

3.1 บริษทัจดัใหมี้การประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัและจดัท ามาตรการปฏิบติัท่ี
สอดคลอ้งกบัความเส่ียงนั้นและเป็นไปตามระบบควบคุมภายใน 

3.2 บริษทัจดัท าขั้นตอนปฏิบติัซ่ึงมีรายละเอียดท่ีเพียงพอต่อการน าไปปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายน้ีท่ี
สามารถป้องกนัการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจ 

3.3 บริษทัจดัใหมี้การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
นโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3.4 บริษทัจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในเพื่อใหม้ัน่ใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบนัทึกขอ้มูลทางการเงิน การบญัชี 
กระบวนการบริหารทุนมนุษย ์และกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของบริษทั 

3.5 บริษทัจดัใหมี้การรายงาน การติดตาม และการทบทวนเก่ียวกบัการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่นโยบายมีความ
ครบถว้น เพียงพอ และทนัต่อสถานการณ์ 

3.6 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารท่ีปลอดภยัใหบุ้คลากรของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย
สามารถขอค าแนะน า แจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
โดยมีมาตรการคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว 

3.7 บริษทัจดัใหมี้การส่ือสารนโยบายในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งภายในและภายนอกบริษทั 
เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัตามในวงกวา้ง ซ่ึงรวมไปถึงการแจง้ใหบ้ริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนท่ี
บริษทัมีอ านาจในการควบคุม และตวัแทนทางธุรกิจ น านโยบายในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
ของบริษทัไปปฏิบติั 

3.8 บริษทัส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบติัท่ีดีระหวา่งบริษทัอ่ืนท่ีอยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทั รวมทั้งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบติัและเขา้
ร่วมในกิจกรรมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ซ่ึงจดัข้ึนโดยบริษทั สมาคม หอการคา้ หรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแลอ่ืนๆ 
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4) มาตรการปฏิบัติที่เกีย่วข้อง 

เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทัตอ้งปฏิบติัตามนโยบายดงัต่อไปน้ี 

4.1 นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
4.1.1 บริษทัมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายใหก้ารช่วยเหลือทางการเมืองหรือ

กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ 
4.1.2 บุคลากรของบริษทัมีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น การใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
4.1.3 บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัหรือให้บริการในนามของบริษทัเพื่อ

สนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระท าการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดความเขา้ใจวา่บริษทัมี
ส่วนเก่ียวขอ้งหรือใหก้ารสนบัสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ 
 

4.2 นโยบายการบริจาคเพือ่การกุศล 
การบริจาคเพื่อการกุศลทุกประเภทตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

4.2.1 ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบติัของบริษทั และตอ้งไม่ขดัแยง้กบัระเบียบราชการ รัฐวสิาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2.2 สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมการพฒันาสู่ความ
ย ัง่ยนืของบริษทั หรือเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

4.2.3 ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับเอ้ือโอกาสการคอร์รัปชัน่ 
4.2.4 ไม่มีวตัถุประสงคแ์อบแฝงเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอ้ือ

ประโยชน์ทางธุรกิจ 
4.2.5 ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษทั 
4.2.6 การบริจาคหรือความช่วยเหลือตอ้งจดัท าบนัทึกขออนุมติัโดยระบุวตัถุประสงคแ์ละช่ือ

บุคคล/หน่วยงานผูรั้บบริจาคหรือรับการสนบัสนุนอยา่งชดัเจนพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อการสอบทานและน าเสนอผูมี้อ านาจของบริษทัพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 
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4.3 นโยบายเกีย่วการใช้เงินสนับสนุน 
การใชเ้งินสนบัสนุนทุกประเภทตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

4.3.1 ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบติัของบริษทั 

4.3.2 สอดคลอ้งกบันโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพฒันาสู่ความย ัง่ยนื
ของบริษทั หรือเป็นกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 

4.3.3 ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับเอ้ือโอกาสการคอร์รัปชัน่ 
4.3.4 ไม่มีวตัถุประสงคแ์อบแฝงเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอ้ือ

ประโยชน์ทางธุรกิจ 
4.3.5 ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษทั 
4.3.6 ตอ้งจดัท าบนัทึกขออนุมติัใชเ้งินท่ีไดรั้บการสนบัสนุน โดยระบุวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน

สนบัสนุน  แนวทางการใชเ้งินพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการสอบทานและน าเสนอผูมี้
อ านาจของบริษทัพิจารณาอนุมติัก่อนด าเนินการ 
 

4.4 นโยบายการรับและให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อืน่ๆ 
การรับและใหข้องขวญั บริการตอ้นรับ หรือประโยชน์อ่ืนใด สามารถกระท าไดโ้ดยตอ้งมีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

4.4.1 ด าเนินการอยา่งถูกตอ้ง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดัต่อหลกัศีลธรรม เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบติัของบริษทั และตอ้งไม่ขดัแยง้กบัระเบียบหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.4.2 มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถ่ิน 
4.4.3 ไม่ใชเ้ป็นขอ้อา้งส าหรับเอ้ือโอกาสการคอร์รัปชัน่ 
4.4.4 ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษทั 
4.4.5 หา้มรับหรือใหข้องขวญั บริการตอ้นรับ หรือประโยชน์อ่ืนๆ หากการกระท าเหล่านั้นจะมี

ผลกระทบเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

ทั้งน้ี เพื่อใหม้าตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น าไปสู่การปฏิบติัอยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร บริษทัจดัใหมี้
กระบวนการสนบัสนุนเพื่อป้องกนัการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเพียงพอ ไดแ้ก่ กระบวนการในการตรวจสอบงาน
ขายและการตลาด การจดัซ้ือจดัจา้ง การบริหารทุนมนุษย ์ การเงินและการบญัชี เป็นตน้ โดยก าหนดให้ระเบียบ
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ปฏิบติัภายในองคก์รใหมี้การควบคุมภายในท่ีครอบคลุมการป้องกนัการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

5) กระบวนการบันทกึและเก็บรักษาข้อมูล 

กระบวนการบนัทึกและเก็บรักษาขอ้มูลทางการเงินและบญัชีของบริษทัตอ้งเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ โดยมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเช่ือถือไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

ส าหรับแนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัการบนัทึกและเก็บรักษาขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณและ
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีประกาศในระเบียบ และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) การส่ือสารและการฝึกอบรม 

6.1) การส่ือสาร 
6.1.1 จดัใหมี้การส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งรับทราบ ประกอบดว้ย กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุม ตวัแทนทางธุรกิจ และคู่คา้ 

6.1.2 จดัใหมี้การส่ือสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ รวมทั้งส่ือสารนโยบายเก่ียวกบัการไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบ
ต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระท านั้นจะ
ท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

6.1.3 จดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนเก่ียวกบันโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษทั 

ทั้งน้ี เม่ือมีการจดัท าหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง ใหมี้การส่ือสารและเปิดเผย
ขอ้มูลทุกคร้ังตามช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล เวบ็ไซต ์ อินทราเน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์
แผน่ป้ายประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

6.2 การฝึกอบรม 
6.2.1   จดัใหมี้การปฐมนิเทศและฝึกอบรมเก่ียวกบันโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่ใหแ้ก่กรรมการ พนกังาน และผูบ้ริหาร 
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6.2.2   สนบัสนุนใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีส่วนในการใหค้วามรู้แก่พนกังาน เพื่อเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

7) การแจ้งเบาะแสและการขอรับค าแนะน า 

การแจง้เบาะแส 

เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ท่ีแจง้เบาะแสมายงัช่องทางการส่ือสารดงัต่อไปน้ี 

•  ส านักเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
โทรศัพท์: (02)  769-1234 ต่อ 6658  
อเีมล:   whistleblower_centel@chr.co.th 
ไปรษณย์ี:  คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

ในกรณีตอ้งรายงานประเด็นท่ีพบอยา่งเร่งด่วน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีหนา้ท่ีแจง้ให้
ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือคณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

ทั้งน้ี เง่ือนไขและการพิจารณาเบาะแสรวมถึงการคุม้ครองสิทธิพนกังาน ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืนท่ีรับจา้ง
ท างานใหแ้ก่บริษทั ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ สามารถแจง้เบาะแสมายงัช่องทางการส่ือสารขา้งตน้เช่นกนั 

การขอรับค าแนะน า 
หากกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียใดๆ มีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายและมาตรการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ สามารถซกัถามหรือขอรับค าแนะน าเบ้ืองตน้ไดท่ี้ 

• ส านักเลขานุการบริษัท 
โทรศัพท์: (02) 769-1234 ต่อ 6131 
อเีมล: co.secretary_centel@chr.co.th 
ไปรษณย์ี: ส านกัเลขานุการบริษทั 
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บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
10330 

8) การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่จะไดรั้บการน าไปปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง
ทั้งองคก์ร และมีการก ากบัดูแลท่ีชดัเจน บริษทัจึงก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน
ดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริษทั: 

• จดัใหมี้นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
และปัจจยัเส่ียง โดยทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

• ก าหนดขอบเขตของมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเพียงพอ สนบัสนุนและก ากบัดูแลใหบ้ริษทั
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัมาตรการดงักล่าว 

• พิจารณารายงานเก่ียวกบัการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
• พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่เพื่อก ากบัดูแลใหมี้การด าเนินการท่ีทนัต่อ

สถานการณ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ: 

• สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• พิจารณารายงานเก่ียวกบัการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
• พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อก ากบัดูแลใหมี้การด าเนินการท่ีทนัต่อ

สถานการณ์ 

ฝ่ายจดัการ: 

• จดัใหมี้กลไกและระบบควบคุมภายในท่ีสนบัสนุนการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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• น าเสนอประเด็นเร่งด่วนเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ (ถา้มี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั 

• จดัใหมี้การรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

• สนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

ฝ่ายบริหารทุนมนุษยแ์ละพฒันาองคก์ร: 

• จดัใหมี้กระบวนการบริหารทุนมนุษยท่ี์สะทอ้นความมุ่งมัน่ของบริษทัต่อการปฏิบติัตามนโยบายและ
มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

• ส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง 
• ติดตามและจดัเก็บแบบรับทราบและถือปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีบุคลากรของ

บริษทัลงนามแลว้ 

ส านกัตรวจสอบภายใน: 

• สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแจง้และติดตามผลกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ฝ่ายจดัการไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นดงักล่าวแลว้ 

• จดัท ารายงานเก่ียวกบัการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกัเลขานุการบริษทั: 

• ประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดูแล แลกเปล่ียนความรู้กบัหน่วยงานอ่ืน เพื่อน าขอ้มูลมาพฒันางาน
ดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

• ประสานงานและส่ือสารขอบเขตมาตรการท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด เพื่อใหฝ่้ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง
น าไปด าเนินการ 

• ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบันโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในเบ้ืองตน้ รวมทั้ง
ประสานงานหรือหารือกบัฝ่ายงานอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งในการใหค้  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และ
ชดัเจน 
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9) บทลงโทษ 

นโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ถือเป็นส่วนหน่ึงของวนิยัในการปฏิบติังาน 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีไม่ปฏิบติัตามยอ่มถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบของ
บริษทั กฎบตัร และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมถึงการเลิกจา้ง 

อน่ึง บริษทัจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ี
ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระท านั้นจะท าให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

นโยบายน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป  

อนุมติัโดย  

  

     

      นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท ์      นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ             รักษาการประธานคณะกรรมการ 

     บริหารความเส่ียงและการก ากบัดูแล 
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