นโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
โรงแรมและรีสอร์ ทในเครือเซ็นทารา
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สารจากประธานกรรมการและCEO
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญและยึดมัน่ ในการดาเนินธุ รกิจอย่างโปร่ งใส
ซื่ อสัตย์สุจริ ต และปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นอกจากจะส่ งผล
กระทบต่อการดาเนินธุ รกิจ ชื่ อเสี ยง และภาพลักษณ์ของบริ ษทั แล้ว ยังเป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ
บริ ษทั และการพัฒนาของประเทศชาติเป็ นอย่างมาก
ในฐานะที่บริ ษทั ดาเนินธุ รกิจเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมและมุ่งหวังให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
บริ ษทั จึงเข้าร่ วมเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และได้
กาหนด "มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ " ฉบับนี้ เพื่อเป็ นแนวทางให้บุคลากรทุกคนของบริ ษทั ยึดถือใน
การปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดาเนินธุ รกิจของ
บริ ษทั
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั กฎ
บัตร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน บริ ษทั จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสทาง
ธุ รกิจ
ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะผูบ้ ริ หาร จึงขอให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทุก
ระดับ ศึกษาทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามแนวทางที่วางไว้ในมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี้อย่าง
เคร่ งครัด เพื่อร่ วมกันพัฒนาบริ ษทั ให้เป็ นองค์กรที่โปร่ งใส ได้รับความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย อันจะ
เป็ นรากฐานสาคัญในการดาเนินธุ รกิจและการเติบโตอย่างยัง่ ยืนสื บไป

นายสุ ทธิ เกียรติ จิราธิ วฒั น์
ประธานกรรมการบริ ษทั
1 มกราคม พ.ศ. 2559

นายธีระยุทธ จิราธิวฒั น์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
1 มกราคม พ.ศ. 2559
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2) นิยาม
บริษัท หมายถึง บริ ษทั โรงแรม เซ็นทรัล พลาซา จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย บริษัทร่ วม หมายถึง บริ ษทั ตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บุคลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
กรรมการ หมายถึง กรรมการของบริ ษทั
ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รวมถึงผูบ้ ริ หารโรงแรมตั้งแต่
ระดับผูจ้ ดั การทัว่ ไปขึ้นไป
พนักงาน หมายถึง พนักงานลาดับถัดลงมาจากผูบ้ ริ หาร ทั้งที่เป็ นพนักงานประจา พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ และ
พนักงานชัว่ คราวของบริ ษทั
คู่ค้า หมายถึง คูค่ า้ จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันการเงิน ส่ วนราชการ ผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การให้กบั
บริ ษทั ผูอ้ อกแบบ ที่ปรึ กษา ผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง
ผู้มีส่วนได้ เสี ย หมายถึง ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ในสังคม เช่น ชุมชนท้องถิ่น
การทุจริตคอร์ รัปชั่ น หมายถึง การเสนอ การสัญญา การมอบ การเรี ยกร้อง การให้ หรื อการรับสิ นบนหรื อ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงิน หรื อประโยชน์อื่นๆ ไม่วา่ จะโดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อการกระทาพฤติกรรม
ใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่ งธุ รกิจหรื อเพื่อรักษาหรื อแนะนาธุ รกิจให้กบั
บริ ษทั ใดโดยเฉพาะ
หรื อเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรื อไม่เหมาะสมตาม
จรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการ
การช่ วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรื อในรู ปแบบอื่น ไม่วา่ จะโดยตรงหรื อโดยอ้อม
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กเู้ งิน การให้สิ่งของหรื อบริ การ การโฆษณาสนับสนุนพรรค
การเมือง การบริ จาคเงินเพื่อร่ วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองในลักษณะ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมิชอบ เป็ นต้น
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3) นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั เรี ยกร้อง ดาเนิ นการ หรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริ ษทั เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยร่ วมกันส่ งเสริ ม
ค่านิยมความซื่ อสัตย์สุจริ ต และความรับผิดชอบให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ ให้นโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ มีเนื้อหาครอบคลุมถึงการดาเนินการของบริ ษทั ในเรื่ องดังต่อไปนี้
3.1 บริ ษทั จัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั และจัดทามาตรการปฏิบตั ิที่
สอดคล้องกับความเสี่ ยงนั้นและเป็ นไปตามระบบควบคุมภายใน
3.2 บริ ษทั จัดทาขั้นตอนปฏิบตั ิซ่ ึ งมีรายละเอียดที่เพียงพอต่อการนาไปปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายนี้ที่
สามารถป้ องกันการเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิจ
3.3 บริ ษทั จัดให้มีการปฐมนิ เทศและการฝึ กอบรมให้แก่บุคลากร
เพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
3.4 บริ ษทั จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้มนั่ ใจในประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของนโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี
กระบวนการบริ หารทุนมนุษย์ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
3.5 บริ ษทั จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ นโยบายมีความ
ครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์
3.6 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางในการสื่ อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
สามารถขอคาแนะนา แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรื อร้องเรี ยนกรณี เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โดยมีมาตรการคุม้ ครองสิ ทธิ ให้แก่บุคคลดังกล่าว
3.7 บริ ษทั จัดให้มีการสื่ อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั
เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามในวงกว้าง ซึ่ งรวมไปถึงการแจ้งให้บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่
บริ ษทั มีอานาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุ รกิจ นานโยบายในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ของบริ ษทั ไปปฏิบตั ิ
3.8 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบตั ิที่ดีระหว่างบริ ษทั อื่นที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษทั รวมทั้งผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย เพื่อเป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิและเข้า
ร่ วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งจัดขึ้นโดยบริ ษทั สมาคม หอการค้า หรื อหน่วยงาน
กากับดูแลอื่นๆ
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4) มาตรการปฏิบัติที่เกีย่ วข้ อง
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้นต่อบริ ษทั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายดังต่อไปนี้
4.1 นโยบายการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
4.1.1 บริ ษทั มีความเป็ นกลางทางการเมือง
ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรื อ
กระทาการอันเป็ นการฝักใฝ่ พรรคการเมืองหรื อกลุ่มการเมืองใดๆ
4.1.2 บุคลากรของบริ ษทั มีสิทธิและเสรี ภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
4.1.3 บุคลากรของบริ ษทั ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั หรื อให้บริ การในนามของบริ ษทั เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรื อกระทาการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริ ษทั มี
ส่ วนเกี่ยวข้องหรื อให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรื อกลุ่มการเมืองใดๆ
4.2 นโยบายการบริจาคเพือ่ การกุศล
การบริ จาคเพื่อการกุศลทุกประเภทต้องมีลกั ษณะดังนี้
4.2.1 ดาเนินการอย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่ งใส โดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตาม
ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั และต้องไม่ขดั แย้งกับระเบียบราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม และส่ งเสริ มการพัฒนาสู่ ความ
ยัง่ ยืนของบริ ษทั หรื อเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
4.2.3 ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับเอื้อโอกาสการคอร์ รัปชัน่
4.2.4 ไม่มีวตั ถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความได้เปรี ยบหรื อสร้างแรงจูงใจในการเอื้อ
ประโยชน์ทางธุ รกิจ
4.2.5 ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริ ษทั
4.2.6 การบริ จาคหรื อความช่วยเหลือต้องจัดทาบันทึกขออนุมตั ิโดยระบุวตั ถุประสงค์และชื่อ
บุคคล/หน่วยงานผูร้ ับบริ จาคหรื อรับการสนับสนุ นอย่างชัดเจนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการสอบทานและนาเสนอผูม้ ีอานาจของบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิก่อนดาเนิ นการ
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4.3 นโยบายเกีย่ วการใช้ เงินสนับสนุน
การใช้เงินสนับสนุนทุกประเภทต้องมีลกั ษณะดังนี้
4.3.1 ดาเนินการอย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่ งใส โดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตาม
ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั
4.3.2 สอดคล้องกับนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้าง หรื อกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาสู่ ความยัง่ ยืน
ของบริ ษทั หรื อเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
4.3.3 ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับเอื้อโอกาสการคอร์ รัปชัน่
4.3.4 ไม่มีวตั ถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความได้เปรี ยบหรื อสร้างแรงจูงใจในการเอื้อ
ประโยชน์ทางธุ รกิจ
4.3.5 ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริ ษทั
4.3.6 ต้องจัดทาบันทึกขออนุมตั ิใช้เงินที่ได้รับการสนับสนุน โดยระบุวตั ถุประสงค์การใช้เงิน
สนับสนุน แนวทางการใช้เงินพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสอบทานและนาเสนอผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิก่อนดาเนินการ
4.4 นโยบายการรับและให้ ของขวัญ บริการต้ อนรับ หรือประโยชน์ อนื่ ๆ
การรับและให้ของขวัญ บริ การต้อนรับ หรื อประโยชน์อื่นใด สามารถกระทาได้โดยต้องมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
4.4.1 ดาเนินการอย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่ งใส โดยไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม เป็ นไปตาม
ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั และต้องไม่ขดั แย้งกับระเบียบหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.4.2 มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณี ในแต่ละท้องถิ่น
4.4.3 ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสาหรับเอื้อโอกาสการคอร์ รัปชัน่
4.4.4 ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริ ษทั
4.4.5 ห้ามรับหรื อให้ของขวัญ บริ การต้อนรับ หรื อประโยชน์อื่นๆ หากการกระทาเหล่านั้นจะมี
ผลกระทบเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างทัว่ ถึงทั้งองค์กร บริ ษทั จัดให้มี
กระบวนการสนับสนุนเพื่อป้ องกันการเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เพียงพอ ได้แก่ กระบวนการในการตรวจสอบงาน
ขายและการตลาด การจัดซื้ อจัดจ้าง การบริ หารทุนมนุษย์ การเงินและการบัญชี เป็ นต้น โดยกาหนดให้ระเบียบ
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ปฏิบตั ิภายในองค์กรให้มีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการป้ องกันการเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
5) กระบวนการบันทึกและเก็บรักษาข้ อมูล
กระบวนการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและบัญชีของบริ ษทั ต้องเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเชื่อถือได้ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
สาหรับแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณและ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ประกาศในระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
6) การสื่ อสารและการฝึ กอบรม
6.1) การสื่ อสาร
6.1.1 จัดให้มีการสื่ อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วย กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุม ตัวแทนทางธุ รกิจ และคู่คา้
6.1.2 จัดให้มีการสื่ อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ รวมทั้งสื่ อสารนโยบายเกี่ยวกับการไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบ
ต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แม้วา่ การกระทานั้นจะ
ทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
6.1.3 จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั
ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดทาหรื อปรับปรุ งนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสื่ อสารและเปิ ดเผย
ข้อมูลทุกครั้งตามช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ อินทราเน็ต สื่ อสิ่ งพิมพ์
แผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
6.2 การฝึ กอบรม
6.2.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศและฝึ กอบรมเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ให้แก่กรรมการ พนักงาน และผูบ้ ริ หาร
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6.2.2 สนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีส่วนในการให้ความรู ้แก่พนักงาน
เพื่อเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
7) การแจ้ งเบาะแสและการขอรับคาแนะนา
การแจ้งเบาะแส
เมื่อพบเห็นการกระทาที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่แจ้งเบาะแสมายังช่องทางการสื่ อสารดังต่อไปนี้
• สานักเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(02) 769-1234 ต่อ 6658
โทรศัพท์:
whistleblower_centel@chr.co.th
อีเมล:
ไปรษณีย์:
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
ในกรณี ตอ้ งรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่ งด่วน กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน มีหน้าที่แจ้งให้
ผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
ทั้งนี้ เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสรวมถึงการคุม้ ครองสิ ทธิ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อบุคคลอื่นที่รับจ้าง
ทางานให้แก่บริ ษทั ให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ สามารถแจ้งเบาะแสมายังช่องทางการสื่ อสารข้างต้นเช่นกัน
การขอรับคาแนะนา
หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยใดๆ มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สามารถซักถามหรื อขอรับคาแนะนาเบื้องต้นได้ที่
• สานักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: (02) 769-1234 ต่อ 6131
co.secretary_centel@chr.co.th
อีเมล:
ไปรษณีย์: สานักเลขานุการบริ ษทั
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บริ ษทั
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
จากัด
(มหาชน)
999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ
10330
8) การดูแลให้ มีการปฏิบัติตาม
เพื่อให้มนั่ ใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะได้รับการนาไปปฏิบตั ิอย่างทัว่ ถึง
ทั้งองค์กร และมีการกากับดูแลที่ชดั เจน บริ ษทั จึงกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรื อหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริ ษทั :
•

•

•
•

จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เป็ นปั จจุบนั เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และปั จจัยเสี่ ยง โดยทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
กาหนดขอบเขตของมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เพียงพอ สนับสนุนและกากับดูแลให้บริ ษทั
ดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวเนื่ องกับมาตรการดังกล่าว
พิจารณารายงานเกี่ยวกับการดาเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
พิจารณาประเด็นเร่ งด่วนเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อกากับดูแลให้มีการดาเนิ นการที่ทนั ต่อ
สถานการณ์

คณะกรรมการตรวจสอบ:
•

•
•

สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
พิจารณารายงานเกี่ยวกับการดาเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
พิจารณาประเด็นเร่ งด่วนเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เพื่อกากับดูแลให้มีการดาเนินการที่ทนั ต่อ
สถานการณ์

ฝ่ ายจัดการ:
•

จัดให้มีกลไกและระบบควบคุมภายในที่สนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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•

•

•

นาเสนอประเด็นเร่ งด่วนเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั
จัดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั รับทราบอย่างสม่าเสมอ
สนับสนุนให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

ฝ่ ายบริ หารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร:
•

•
•

จัดให้มีกระบวนการบริ หารทุนมนุษย์ที่สะท้อนความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
สื่ อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องอย่างทัว่ ถึง
ติดตามและจัดเก็บแบบรับทราบและถือปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่บุคลากรของ
บริ ษทั ลงนามแล้ว

สานักตรวจสอบภายใน:
•

•

สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแจ้งและติดตามผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการได้มีการปรับปรุ งแก้ไขในประเด็นดังกล่าวแล้ว
จัดทารายงานเกี่ยวกับการดาเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

สานักเลขานุการบริ ษทั :
•

•

•

ประสานงานกับหน่วยงานกากับดูแล แลกเปลี่ยนความรู ้กบั หน่วยงานอื่น เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนางาน
ด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ประสานงานและสื่ อสารขอบเขตมาตรการที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด เพื่อให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
นาไปดาเนินการ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในเบื้องต้น
รวมทั้ง
ประสานงานหรื อหารื อกับฝ่ ายงานอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องในการให้คาแนะนาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ชัดเจน
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9) บทลงโทษ
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบของ
บริ ษทั กฎบัตร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง
อนึ่ง บริ ษทั จะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่
ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
อนุมตั ิโดย

นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์

นายสุ ทธิธรรม จิราธิวฒั น์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รักษาการประธานคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงและการกากับดูแล

นายสุ ทธิ เกียรติ จิราธิ วฒั น์
ประธานกรรมการ
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