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นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 
คณะกรรมการบริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) มีความมุ่งมั�นที�จะบริหารองคก์ร โดยยดึหลกับรรษทัภิบาลที�

ดีและตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ซึ� งจะช่วยส่งเสริมให้องคก์รมีศกัยภาพในการแข่งขนัทั@งในระยะสั@นและ
ระยะยาว นอกจากนี@ การกาํกบัดูแลกิจการที�ดียงัช่วยสร้างความเชื�อมั�นใหแ้ก่นกัลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่าย 

ในการดาํเนินธุรกิจอนัจะนาํไปสู่การเพิ�มมูลค่าของผูถื้อหุ้นและประโยชน์ที�สมดุลร่วมกนัของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบับริษทั 
คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้าํหนดนโยบายกลไกการบริหาร การดาํเนินงาน และระบบการกาํกบัดูแล บนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�
ดี ซึ� งยดึมั�นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั@งยึดมั�นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื�อเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ทั@งนี@  คณะกรรมการไดมี้การทบทวนและปรับปรุงหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

บริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั (http://www.centarahotelsresorts.com) และมีการสื�อสารแนวทาง
ปฏิบติัที�ดีสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัผ่านสื�อภายในของบริษทั เช่น ป้ายประชาสัมพนัธ์ โดยนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีประกอบดว้ย 5 หมวด ดงันี@  

หมวดที� 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
หมวดที� 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
หมวดที� 3 การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
หมวดที� 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
หมวดที� 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 
 
 

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทั ตระหนักและให้ความสาํคญัต่อผูถื้อหุ้น ซึ� งมีฐานะเป็นเจ้าของและมีสิทธิต่าง ๆ ขั@นพื@นฐานที�เท่าเทียมกนั และไม่

กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น รวมถึงการจาํกดัโอกาสของผูถ้ือหุ้นในการไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศ
ของบริษทัและการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น บริษทัจึงไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลแลกิจการที�ดี และไดก้าํหนดแนวทาง
ดาํเนินการต่างๆ เพื�อสร้างความมั�นใจว่าผูถ้ือหุ้นจะไดร้ับความคุม้ครองสิทธิขั@นพื@นฐาน ดงันี@  

� สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจา้ของหุน้ของบริษทั 
� สิทธิในการเปลี�ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุน้ของตน 
� สิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารที�มีนยัสาํคญัของบริษทัอยา่งสมํ�าเสมอและเพียงพอ 
� สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม เพื�อออกเสียงในที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
� สิทธิในการแต่งตั@งหรือถอดถอนกรรมการบริษทั 
� สิทธิในการพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั 
� สิทธิในการแต่งตั@งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี  
� สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาํไรหรือเงินปันผลของบริษทั 
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� สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจและทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทที�เกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงใน
ปัจจยัพื@นฐานของบริษทั ไดแ้ก่  

� การขาย หรือโอนกิจการของบริษทัทั@งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั ใหแ้ก่บุคคลอื�น 
� การซื@อ หรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นหรือบริษทัเอกชน มาเป็นของบริษทั 
� การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั@งหมด หรือบางส่วนที�สาํคญั 
� การมอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้มาจดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมี 

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
� การเปลี�ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือขอ้กาํหนดอื�นๆ ที�มีลกัษณะเดียวกนั 
� การเพิ�มทุนหรือลดทุนของบริษทั 
� การควบหรือเลิกบริษทั 
� การออกหุน้กู ้
� รายการพิเศษอื�นๆ ที�มิใช่รายการที�เกิดขึ@นตามปกติ 

บริษทัให้ความสาํคญัถึงสิทธิของผูถ้ือหุ้น สนบัสนุนหรือส่งเสริมผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นและออกเสียงลง
มติในที�ประชุม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั โดยบริษทัไดด้าํเนินการต่างๆ สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี@  
ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

1. ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื�องเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และสามารถเสนอชื�อบุคคลผูมี้คุณสมบติั
เพื�อรับการพิจารณาแต่งตั@งเป็นกรรมการบริษทัไดก่้อนวนัประชุม ตามหลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนด 

2. หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบการพิจารณามีข้อมูลที�สําคญัครบถ้วนและชัดเจน ประกอบด้วย
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั@ง
แผนที�แสดงสถานที�ประชุม โดยจดัทาํทั@งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

3. เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 30 
วนั ทางเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.centarahotelsresorts.com) และมีการแจง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

4. จดัส่งหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม
อยา่งนอ้ย 21 วนั เพื�อใหผู้ถื้อหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ 

5. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามเกี�ยวกบัวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้มาที�เลขานุการบริษทั  
วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

6. กาํหนดวนั เวลา สถานที�ในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุน้ที�จะเขา้ประชุม 
7. นําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผูถ้ือหุ้น ทั@งการลงทะเบียนผูถื้อหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื�อให้การ

ดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเร็ว ถกูตอ้ง แม่นยาํ 
8. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นครบทุกท่าน เพื�อตอบคาํถามในเรื�องที�

เกี�ยวขอ้งได ้ซึ� งประธานที�ประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นทุกคน มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดาํเนินงาน
ของบริษทั สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น 

9. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถซกัถาม แสดงความ
คิดเห็น และขอรับการชี@ แจงจากคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูส้อบบญัชีในวาระที�เกี�ยวขอ้ง 
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10. ชี@แจงใหผู้ถื้อหุ้นทราบหลกัเกณฑที์�ใช้ในการควบคุมการประชุมผูถ้ือหุน้ การออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนน
อยา่งชดัเจนตั@งแต่เริ�มประชุม จดัใหมี้การลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที�วาระนั@นมีหลายรายการ 

11. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั@งกรรมการเป็นรายบุคคล และสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้บตัร
ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ 

12. บริษทัให้สิทธิผูถื้อหุน้ที�มาร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นภายหลงัเริ�มการประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบ
วาระที�อยูร่ะหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

13. ผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของ
บริษทัหรือบุคคลอื�นที�ผูถื้อหุน้เห็นสมควรเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

14. ส่งเสริมใหบ้ริษทัจดัใหมี้บุคคลที�เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามญัและวิสามญั
ผูถื้อหุ้น และเปิดเผยใหที้�ประชุมทราบอยา่งชดัเจนและโปร่งใส พร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

15. ไม่เพิ�มวาระการประชุมนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น หรือเปลี�ยนแปลงขอ้มูลที�สําคญั   โดย
ไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

หลงัการประชุมผูถื้อหุน้ 
16. เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ และมติที�การประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุ้น ผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซดข์องบริษทัในวนัทาํการถดัไป 
17. เผยแพร่บนัทึกภาพการประชุมผูถื้อหุน้ในลกัษณะสื�อวีดีทศัน์ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
18. จดัทาํรายงานการประชุมที�มีสาระสําคญัครบถว้น ควรบนัทึกการชี@แจงขั@นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล

คะแนนใหที้�ประชุมทราบก่อนจะดาํเนินการประชุม รวมทั@งบนัทึกรายชื�อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการที�ลา
ประชุมดว้ย เพื�อจดัส่งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทัภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม 

 

 

หมวดที� 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บริษทัให้ความสําคญัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย โดยไม่คาํนึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื@อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื�อ ความคิดเห็น

ทางการเมือง ซึ�งผูถ้ือหุ้นทุกรายทั@งผูถ้ือหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้รายยอ่ย ควรไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ไม่แสดง
ความเอนเอียงกบัผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งโดยการให้สารสนเทศที�ยงัไม่เปิดเผย โดยบริษทัมีนโยบายในการกาํกบัดูแล เพื�อปกป้อง
สิทธิขั@นพื@นฐานของผูถื้อหุน้อยา่งเสมอภาคและยติุธรรม สร้างความมั�นใจในการลงทุนกบับริษทัดงันี@  

1. การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 
� คณะกรรมการบริษทักาํกบัดูแลได้กาํหนดให้มีนโยบายที�ใช้ในการควบคุมเกี�ยวกับการซื@อขายหลกัทรัพยข์อง

บริษทั และการใช้ข้อมูลภายใน เพื�อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้
กรรมการและผูบ้ริหารที�เกี�ยวขอ้งซื@อขายหลกัทรัพยแ์ละหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอื้�นในทางมิชอบ 

1.1 การถือหลกัทรัพย์ของบริษัท  

� ผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง จะตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยเ์มื�อแรกเข้ารับตาํแหน่งและ
รายงานทุกครั@ งเมื�อมีการซื@อหรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการต่อ ก.ล.ต. และใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหาร 
มีหน้าที�รายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมาย โดยจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจาํ 
รวมทั@งมีการเปิดเผยในรายงานประจาํปี 
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� ในกรณีที�กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ มีการ ซื@อ ขาย โอน 
หรือรับโอน หลกัทรัพยข์องบริษทั จะตอ้งจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย ์ตลอดจนการเปลี�ยนแปลง
การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อหน่วยงานกาํกบัดูแลใหรั้บทราบตามเกณฑที์�กาํหนด 

� เพื�อป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที�ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื@อ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 

1.2 การควบคุมเกี�ยวกับข้อมลูภายใน 

� การใชข้อ้มูลภายในร่วมกนัตอ้งอยูใ่นกรอบของหน้าที�และความรับผิดชอบเฉพาะที�ไดรั้บมอบหมายหรืออนุญาต
เท่านั@น ทั@งนี@พนกังานอื�นจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหสื้�อสารขอ้มูลเกี�ยวกบัธุรกิจหรือขอ้มูลบริษทัเป็นการส่วนตวั 

� กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัที�มีสาระสําคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผย
สารสนเทศต่อสาธารณชนเพื�อประโยชน์ของตนเองและผูอ้ื�น และยดึถือปฏิบติัตามนโยบายการเก็บรักษาและการ
ใชข้อ้มูลภายในที�บริษทักาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

� กาํหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าว
ใหทุ้กคนในองคก์รถือปฏิบติั  

2. การกาํกบัดูแลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
บริษทัมีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจด้วยความซื�อสัตย ์สุจริต เปิดกวา้ง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกาํหนดให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ปฏิบติัดงันี@  
� ห้ามประกอบธุรกิจที�แข่งขนักับบริษทั หลีกเลี�ยงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที�

เกี�ยวขอ้ง ที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทั  
� คณะกรรมการบริษทัมีหน้าที�ดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการที�

เกี�ยวโยงกนั ตามที�กฎหมายหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
� ในกรณีที�มีความจาํเป็นต้องทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั รายการนั@นจะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไปตาม

หลักการที�คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทาํรายการกับ
บุคคลภายนอก และคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั  

� กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที�ตนมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
� ในกรณีที�เป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�ไม่เป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ทั�วไปตามหลกัการที�คณะกรรมการบริษทั

อนุมติั ซึ� งอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตอ้งผ่านการสอบทานและใหค้วามเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือที�ประชุมผูถ้ือหุน้ แลว้แต่กรณี 

 

 

หมวดที� 3 การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัมีการกาํหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื�องที�ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงให้

ครบถว้น เพื�อให้ผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มั�นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษทัไดค้าํนึงถึงปัจจยัดา้นสิ�งแวดลอ้มและ
สงัคมเพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยนื รวมถึงไดจ้ดัทาํขอ้พึงปฏิบติัเกี�ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและพนกังาน เพื�อให้
ผูที้�เกี�ยวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางการปฏิบติัหนา้ที�ตามภารกิจของบริษทัดว้ยความซื�อสตัย ์สุจริต และเที�ยงธรรม ทั@งการปฏิบติัต่อบริษทั
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันี@  
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1. นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
� ผู้ถือหุ้น: บริษทัมุ่งมั�นเป็นตัวแทนที�ดีของผูถื้อหุ้นในสร้างการเติบโตของธุรกิจและองค์กรอย่างมีเสถียรภาพ 

รวมถึงการเติบโตของมูลค่าบริษทัอย่างย ั�งยืน มีการดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลที�ถูกตอ้งและโปร่งใสแก่ผูถื้อหุ้น 
นอกจากนี@  ยงัส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตนอนัเป็นสิทธิขั@นพื@นฐานของผูถื้อหุ้น ตลอดจน
รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัจากผูถื้อหุน้  

� พนักงาน: บริษทัถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรที�มีค่า และเป็นปัจจยัสาํคญัที�ช่วยขบัเคลื�อนบริษทั ให้กา้วหน้าและ
ประสบความสาํเร็จ บริษทัมุ่งมั�นที�จะดูแลและปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั@งในดา้นโอกาส 
ผลตอบแทน การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยไม่เอาเปรียบในการ
ทาํสญัญาจา้งงาน มีการกาํหนดค่าตอบแทนที�เหมาะสม มีการฝึกอบรม และใหก้ารศึกษาเพิ�มเติมเพื�อเพิ�มศกัยภาพ
ของบุคลากร พนกังานทุกคนควรไดรั้บการดูแลอยา่งทั�วถึง  

� เจ้าหนี.: บริษทักาํหนดวิธีการและแนวปฏิบติัในการไม่ละเมิดสิทธิของเจา้หนี@  ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�มีต่อเจา้หนี@
อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชาํระคืนเงินกู้และดอกเบี@ยให้กบัเจา้หนี@ เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถว้นตาม
กาํหนดเวลา และปฏิบติัตามเงื�อนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลงอยา่งครบถว้น นอกจากนี@  จะไม่ดาํเนินการใดๆ ที�
เป็นการทุจริตต่อเจา้หนี@ ทุกราย  

� ลูกค้า: บริษทัมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยเอาใจใส่ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้า 
ให้บริการแก่ลูกคา้ตามมาตรฐานที�กาํหนดไว ้รักษาความลบัลูกคา้ ไม่ทาํการเปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้หากมิไดรั้บ
การอนุญาตจากลกูคา้ บริษทัมีระบบและหน่วยงานที�ทาํหน้าที�รับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ มีแนวทางในการพจิารณา 
เพื�อเร่งดาํเนินการหาขอ้ยติุดว้ยความเป็นธรรมและแกไ้ขขอ้ร้องเรียนดงักล่าวโดยเร็วที�สุด  

� คู่ค้า: ปฏิบติักบัคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที�ย ั�งยนืกบั
คู่คา้ และสร้างความเชื�อถือซึ�งกนัและกนั โดยบริษทัยึดถือปฏิบติัตามระเบียบการจดัซื@อจดัจา้ง ซึ� งมีการกาํหนด
ขั@นตอนและวิธีปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน 

� คู่แข่ง: บริษทัปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัที�ดี รักษาบรรทดัฐานข้อพึงปฏิบติัในการแข่งขนั และจะไม่
แสวงหาข้อมูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางธุรกิจด้วยวิธีการที�ไม่สุจริตหรือไม่ชอบธรรม ตลอดจนไม่ทาํลาย
ชื�อเสียงทางธุรกิจของคู่แข่งโดยการกล่าวหาในทางร้าย  

� สังคม ชุมชน และสิ�งแวดล้อม: บริษทัยึดมั�นในการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรม และปฏิบติัตามกฎหมาย 
และ/หรือกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง ดูแลป้องกนัมิใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิต
ของสังคม ชุมชน และสิ� งแวดล้อม สร้างปฏิสัมพนัธ์อันดีกับชุมชนที�สถานประกอบการของบริษัทตั@ งอยู่ 
สนบัสนุนโครงการและกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมอยา่งสมํ�าเสมอ   

� ภาครัฐ: บริษทัให้ความร่วมมือและสนบัสนุนนโยบายภาครัฐเพื�อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใตก้ฎหมาย
และหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง และเขา้ร่วมโครงการหรือแนวทางในการต่อตา้นการทุจริตการคอรัปชั�น รวมถึงการ
สนบัสนุนกิจกรรมที�ส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

2. การรับแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 
บริษทัจดัให้มีการรับแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที�อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบของบุคลากร ทั@งจากพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื�อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์
ของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 



 

8 

 

หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
1.  การเปิดเผยขอ้มูล 

บริษทัให้ความสาํคญัในการสื�อสารอยา่งเปิดเผย ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา และสมํ�าเสมอ ไม่เลือกปฏิบติัต่อขอ้มูลทั@งเชิง
บวกและเชิงลบ การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที�มิใช่ขอ้มูลทาง
การเงินที�สาํคญั มีดงันี@   

� ให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที�มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทั�วถึงและทนัเวลาทั@งขอ้มูลทางการเงิน
และขอ้มูลที�ไม่ใช่การเงิน เพื�อใหน้กัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายมีขอ้มูลที�เชื�อถือไดแ้ละเพียงพอประกอบการ
ตดัสินใจอยา่งสมํ�าเสมอ 

� เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัที�เป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนรายย่อย นกัลงทุนสถาบนั นกัวิเคราะห์และบุคคล
ทั�วไปทั@งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและทั�วถึงผ่านหลายช่องทางทางการสื�อสารเช่น 
เวบ็ไซตข์องบริษทั ระบบการแจง้ข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การแถลงผลประกอบการประจาํไตร
มาส การแถลงแผนงานในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รายงานประจาํปี เป็นตน้  

� ขอ้มูลที�สาํคญัที�มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี 
(56-2) ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ขอ้มูลเกี�ยวกบักรรมการและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ สารสนเทศแจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ กิจกรรมและแผนการดาํเนินงานต่าง ๆของ
บริษทั เป็นตน้ 

2.  ผูมี้หนา้ที�ในการเปิดเผยขอ้มูล 
� ประธานเจา้หนา้ที�บริหารหรือผูท้ี�ประธานเจา้หน้าที�บริหารมอบหมายให้เป็นผูด้าํเนินการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั

โดยตอ้งยดึถือหลกัการดา้นความถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัต่อเวลาและเท่าเทียมกนั 
� เลขานุการบริษทั รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที�สําคญัต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน 
� ผูบ้ริหารระดบัสูงในสายงานทางการเงินและหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ รับผิดชอบในการใหข้อ้มูลและตอบขอ้

ซักถามของผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และบุคคลทั�วไปเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการ
ดาํเนินงานลกัษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษทั แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพฒันา 
โครงสร้างการถือหุน้และปัจจยัที�อาจมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงของผลการดาํเนินงานที�สาํคญั 

� ผูบ้ริหารระดบัสูงในสายงานการตลาดและหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ รับผิดชอบในการให้ขอ้มูลและตอบข้อ
ซักถามของสื�อมวลชนและบุคคลทั�วไปเกี�ยวกับแผนการตลาดและการจดักิจกรรมทางการตลาดของบริษัท 
นอกจากนี@ ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ที�สําคญักบับริษัท หน่วยงานประชาสัมพนัธ์จะต้องประสานกับหน่วยงาน
เจา้ของขอ้มูลเพื�อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริง เพื�อชี@แจงและตอบขอ้ซกัถามของสื�อมวลชนภายใตข้อบเขตที�ไดรั้บมอบหมาย 

� ผูที้�ไม่มีหน้าที�รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั หรือไม่ใช่ผูที้�ได้รับมอบหมายจากประธานเจา้หน้าที�
บริหาร ห้ามเปิดเผยขอ้มูลภายในที�อาจมีผลกระทบต่อชื�อเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทั รวมถึงข้อมูลที�อาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื@อขายหลกัทรัพยบ์ริษทั 
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3. ผูส้อบบญัชีและการจดัทาํรายการทางการเงิน 
งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดร้ับการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีที�มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชาํนาญและมี

คุณสมบติัครบถว้นตามที�กาํหนด เพื�อใหม้ั�นใจแก่คณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้วา่งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสะทอ้นให้
เห็นฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัไดต้ามความเป็นจริง   

คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซึ� งจดัทาํขึ@นตามมาตรฐานและ
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป โดยใช้นโยบายการบญัชีที�เหมาะสมตามหลกัความระมดัระวงัถูกตอ้งและครบถว้น เพื�อให้สามารถ
สะทอ้นผลการดาํเนินงานของบริษทัตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การรายงานผลการดาํเนินงานและเปิดเผยขอ้มูลที�
สําคญัอย่างโปร่งใสและเพียงพอโดยรายงานต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื�อง เพื�อประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี@  
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั@งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�สอบทานความน่าเชื�อถือและความถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน 
รวมทั@งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอยา่งเพียงพอและเหมาะสม เพื�อให้มั�นใจว่างบการเงินของบริษทัสามารถเชื�อถือได ้

4.  สารสนเทศที�มีนยัสาํคญั 
� บริษทัจะไม่เปิดเผยหรือใหข้อ้มูลที�มีนยัสาํคญั ซึ�งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนใหแ้ก่พนกังานที�ไม่ไดรั้บอนุญาต 

รวมถึงนกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และสื�อมวลชน จนกว่าขอ้มูลดงักล่าวจะไดรั้บการเปิดเผยออกสู่สาธารณชนแล้ว 
หากมีขอ้มูลใดที�มิควรถกูเปิดเผยไดเ้ผยแพร่ออกไป บริษทัจะดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนโดย
ทนัที 

� บุคลากรของบริษทัมีหนา้ที�รักษาขอ้มูลภายใน ขอ้มูลความลบัของคู่คา้ ขอ้มูลความลบัของลูกคา้รวมถึงผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียที�ร่วมดาํเนินธุรกิจไวเ้ป็นความลับ โดยไม่นําข้อมูลที�ได้ล่วงรู้จากการปฏิบติัหน้าที�ไปเผยแพร่หรือ
นาํไปใชแ้สวงหาประโยชน์ ตลอดจนระมดัระวงัการใหข้อ้มูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นใดๆ ซึ�งตนเองไม่ได้
มีหนา้ที�หรือไดรั้บมอบหมายใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว  

 

 

หมวดที� 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. องคป์ระกอบและการแต่งตั@ง คณะกรรมการ  

� คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย \ 
ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั@งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวน
กรรมการทั@งหมด ตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 

� คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ� งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที�คณะกรรมการเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ� ง 
หรือหลายคน หรือบุคคลอื�นใดปฎิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึ�งแทนคณะกรรมการก็ได ้

� ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื�อใหมี้การแบ่งแยกบทบาทอยา่งชดัเจนและ
มีการถ่วงดุลอาํนาจในการดาํเนินงาน 

� การแต่งตั@งกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง โดยจะตอ้งดาํเนินการดว้ย
ความโปร่งใสและชดัเจน 

� กรณีที�มีกรรมการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการ ให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาแต่งตั@งกรรมการ
โดยบุคคลที�ได้รับคะแนนสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั@งเป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวน
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กรรมการที�จะพึงมีหรือพึงเลือกตั@งในครั@ งนั@น ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียง
หนึ�งเป็นเสียงชี@ขาด 

� กรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเนื�องจากเหตุอื�นนอกจากการครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั@งบุคคลซึ� งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมายเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงวาระที�ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการซึ� งตนแทน ทั@งนี@  มติการแต่งตั@งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดร้ับ
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู ่

2. คุณสมบติัของกรรมการ  
� กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา และ 

1) บรรลุนิติภาวะ 

2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

3) ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุกในความผดิเกี�ยวกบัทรัพยไ์ดก้ระทาํโดยทุจริต 

4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหนา้ที� 

5) ไม่เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผดิเกี�ยวกบัทรัพยที์�ไดโ้ดยทุจริต 

� กรรมการตอ้งมีความรู้สามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ มีคุณธรรมมีความซื�อสตัย ์

และมีเวลาอยา่งเพียงพอที�จะอุทิศใหก้บัการปฎิบติัหนา้ที�กรรมการอยา่งเต็มที� 

� กรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในกิจการอื�นได ้แต่ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าที�กรรมการ

ของบริษัท โดยกําหนดให้กรรมการควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั 

� กรรมการตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ที�มีลกัษณะเขา้ไปบริหารหรือจดัการในกิจการอื�น อนัจะก่อให้เกิดการบั�นทอน

ผลประโยชน์ของบริษทั หรือเอื@อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะทาํเพื�อประโยชน์ของตนเองหรือ

ผูอื้�น 

� ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในหา้งหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของ

บริษทัเอกชนหรือบริษทัอื�นที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั

ไม่วา่จะทาํเพื�อประโยชน์ผูอื้�นเวน้แต่จะแจง้ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนมีมติแต่งตั@ง 

3. กรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที�มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และตอ้งไม่มีส่วน

เกี�ยวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ทั@งนี@  คุณสมบติัความเป็นอิสระของกรรมการมีดงันี@  

� ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ].5 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั@งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  

หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ทั@งนี@ ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั@นๆ ดว้ย 
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� ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดร้ับเงินเดือนประจาํ หรือ ผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ

ขดัแยง้ เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้ับการแต่งตั@ง 

� ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั@งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

� ไม่มีหรือเคยมีสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

ในลกัษณะ ที�อาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั@งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ� งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนไดรั้บการแต่งตั@ง 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การ

เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ@าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี@ สินรวมถึงพฤติการณ์อื�นทาํนองเดียวกนั 

ซึ� งเป็นผลใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนี@ สินที�ต้องชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�งตั@งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์�มีตวัตน

สุทธิของบริษทั หรือตั@งแต่ 20 ลา้นบาทขึ@นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า ทั@งนี@  การคาํนวณภาระหนี@ดงักล่าวให้

เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี@ดงักล่าวให้นบัรวมภาระหนี@ ที�

เกิดขึ@นระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

� ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบ

บญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู่ 

เวน้แต่จะพน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดร้ับการแต่งตั@ง 

� ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี  จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  หรือนิติ

บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ทั@งนี@  ในกรณีที�ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพเป็นนิติบคุคลใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั@นดว้ย เวน้แต่จะพน้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้ับการแต่งตั@ง 

� ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บแต่งตั@งขึ@นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็น

ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

� ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�
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รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั@งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบ

กิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีกบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

� ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  

4. วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
� ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั@ ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั@งหมดถา้

จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่พอดี ใหอ้อกจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
� กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั@นให้จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดนั@นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ทั@งนี@  กรรมการที�
ครบกาํหนดวาระ อาจไดรั้บการพิจารณาเลือกตั@งใหเ้ป็นกรรมการบริษทัต่อไปได ้
นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษระตอ้งห้ามตามกฏหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

4) ที�ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออกจากตาํแหน่ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า ^ ใน _ ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ�งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

5) ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก 

� กรรมการที�ประสงคจ์ะลาออกจากตาํแหน่ง ให้ยื�นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไปถึง
บริษทั 

� กรรมการอิสระสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการติดต่อกนัได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวม
ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งทุกวาระแลว้ตอ้งไม่เกิน 9 ปี เพื�อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบติัหน้าที�
ในฐานะกรรมการอิสระของบริษทั 
ทั@งนี@  คณะกรรมการบริษทัสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที�
เห็นสมควร และในปีที�กรรมการอิสระดงักล่าวครบกาํหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื�อกรรมการ
ดงักล่าวใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั@งกรรมการกลบัเขา้เป็นกรรมการอิสระต่อไปได ้

5. การสรรหากรรมการ 
� คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูส้รรหาและพิจารณากลั�นกรองบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสม 

ที�จะแต่งตั@งเป็นกรรมการบริษทั โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
� ขั@นตอนและการดาํเนินการสรรหาเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม ภายใต้กฎหมายและ

ขอ้กาํหนดว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัมหาชนจาํกดั กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั และนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ตลอดจนหลกัเกณฑอื์�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

� หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา: คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณาคดัเลือกและกลั�นกรอง
บุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมตามข้อบงัคบับริษทั กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนหลกัเกณฑ์อื�น ๆ ที�
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เกี�ยวขอ้ง และนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั จากนั@นนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผู้
แต่งตั@ งกรรมการ ทั@งนี@  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็น
กรรมการจากช่องทางต่าง ๆ ดงันี@   

� เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ย กรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัเสนอชื�อบุคคลเพื�อ
รับการพิจารณาแต่งตั@งเป็นกรรมการ 

� พิจารณาจากทาํเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ
ของหน่วยงานอื�น ๆ ที�มีการจดัทาํขอ้มูลดงักล่าว 

� ช่องทางอื�น ๆ ที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร 
6. หนา้ที�ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

� ปฏิบติัหนา้ที�ให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และ
มติที�ประชุมผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty 
of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) และเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เชื�อถือได ้ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั (Duty of Disclosure) 
โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

� กาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ทั@งในระยะสั@นและระยะยาว รวมถึงแผนงานและงบประมาณประจาํปี
ของบริษทั โดยมีการติดตามผลการดาํเนินงานด้านต่างๆ ของบริษทัอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจว่าการ
ดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที�กาํหนด และสามารถจดัการอุปสรรคปัญหาที�อาจเกิดขึ@นไดอ้ย่างทนัเวลา 

� พิจารณาอนุมติัรายการที�สําคญัตามขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการ ตามที�กฏหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษทักาํหนดรวมถึงพจิารณาอนุมติังบประมาณรายจ่ายลงทุนที�มีวงเงินมากกว่า 100 ลา้นบาท 

� กาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื�องจาํนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั@ง
คุณสมบติัที�หลากหลายเพื�อให้เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเสนอ 

� พิจารณาแต่งตั@ งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื�อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจาํเป็น โดยมีการติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยอยา่งสมํ�าเสมอ 

� กรรมการที�เป็นอิสระควรใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากาํหนดกลยทุธ์ การบริหารงาน การใช้
ทรัพยากร การแต่งตั@งกรรมการและการกาํหนดมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั@งพร้อมที�จะคดัคา้นการ
กระทาํของฝ่ายจดัการหรือกรรมการอื�น ในกรณีที�มีความเห็นขดัแยง้ในเรื�องที�มีผลกระทบต่อความเท่าเทียม
กนัของผูถื้อหุน้ทุกราย 

� จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส เชื�อถือได ้
ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั 

� จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
� จดัให้มีกระบวนการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ� งสามารถประเมิน ติดตาม และ

บริหารความเสี�ยงที�สาํคญัได ้
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� จดัใหมี้เลขานุการบริษทัเพื�อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษทั
ปฎิบติัใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง 

� จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน เพื�อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั 

� จดัใหมี้การดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และสนบัสนุนให้มีการสื�อสารไปสู่ทุกคนในบริษทั
ใหไ้ดรั้บทราบยดึถือปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

� จดัใหมี้กระบวนการที�ชดัเจนและโปร่งใสเกี�ยวกบัการทาํรายการระหวา่งกนั 
� จดัใหมี้กระบวนการที�ชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื�อพบหรือมีขอ้

สงสัยเกี�ยวกับรายการหรือการกระทาํ ซึ� งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

� จดัใหมี้การกาํหนดผลการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 
� จดัใหมี้การทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที�สาํคญัต่างๆ  ใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบัสภาพ

ธุรกิจอยา่งสมํ�าเสมอ 
� ประเมินผลการปฏิบติัหน้าที�ของกรรมการบริษัทเป็นประจาํทุกปี รวมทั@งติดตามผลการประเมินของ

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อพิจารณาร่วมกนัในคณะกรรมการบริษทั 
� พฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเนื�อง โดยเขา้อบรมหรือเขา้ร่วมหลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที�

กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ ที�เป็นการเพิ�มพนูความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื�อง 
� กาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั�น ปฏิบติัตามนโยบายและ

มาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นของบริษทัอย่างเคร่งครัด เพื�อเป็นแบบอย่างที�ดีแก่บุคคลากรของ
บริษทั ตลอดจนสนบัสนุนใหมี้การสื�อสารทั@งภายในและภายนอกองคก์รเพื�อใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

� กาํกบัดูแลใหมี้กระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูที้�ประสงคจ์ะแจง้เบาะแส
หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิผล 

� กาํกบัดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซึ�งรวมถึงการกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบติัในการ
รักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื�อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
(Availability) รวมทั@งการจดัการขอ้มูลที�อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์(Market Sensitive Information) 
ตลอดจนดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที�เกี�ยวขอ้งในการปฏิบติั
ตามระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลดว้ย 

� จดัใหมี้การทบทวนและแกไ้ขกฏบตัรคณะกรรมการบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ์ 
� สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจดว้ยการว่าจา้งที�ปรึกษาภายนอกดว้ยค่าใชจ้่าย

บริษทั 
� ปฏิบติัหนา้ที�อื�นใดเกี�ยวกบักิจการของบริษทัตามที�ผูถื้อหุน้มอบหมาย 

7. การแต่งตั@งคณะกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมการบริษทัควรจะแต่งตั@งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื�อช่วยกาํกบัดูแล สนบัสนุน และกลั�นกรองงานที�มีความสาํคญัในดา้น

ต่างๆ โดยกาํหนดใหร้ายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํ คณะกรรมการชุดยอ่ยประกอบดว้ย 
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7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�และความรับผดิชอบในภารกิจตามที�ไดรั้บมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษทั โดยปฏิบติั

หน้าที�ภายใตข้อบเขตของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในที�มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน สอบทานหลกัฐานการไต่สวนภายในเมื�อมีข้อสงสัยหรือ
สนันิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสิ�งผดิปกติ หรือมีความบกพร่องสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื�อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าที�พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั@งบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระ เพื�อทาํ
หน้าที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั@งเขา้ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั@ ง 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน หรือตามจาํนวนที�กําหนดโดยประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบดว้ยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยทั@งหมดตอ้งมีคุณสมบติัเป็นกรรมการที�เป็น
อิสระ สามารถใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมายดว้ยความเป็นอิสระ เที�ยงธรรม และมีคุณสมบติัตามที�กาํหนดใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการตรวจสอบตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
ทั@งนี@ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย \ คน ที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�สามารถทาํหนา้ที�สอบทานความน่าเชื�อถือของ
งบการเงินได ้

ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�ง จึงจะครบองคป์ระชุม 
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี หรือมีวาระเท่ากบัจาํนวนที�ยงัคงมีอยู่ในคณะกรรมการ

บริษทั กรรมการที�พน้ตาํแหน่งตามวาระมีสิทธิไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาใหม่ได ้ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ
อื�นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั@งบุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื�อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจาํนวนครบตามที�กาํหนด โดยบุคคลที�รับตาํแหน่งแทนนั@นจะดาํรงตาํแหน่งเท่าวาระที�เหลืออยู่ของกรรมการที�มีการรับ
ตาํแหน่งแทน 

ให้ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบภายในของบริษทัเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที�เตรียมและจดัการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ผูล้งทุน ผู ้ถือหุ้น และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และชอบที�จะเสนอผูช่้วยได ้

คณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั@ ง เพื�อพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี�ยง การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายบริษทัมหาชน การเรียกประชุมใหท้าํเป็นหนงัสือเชิญ
ประชุมไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 5 วนั ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทั@งปี  กรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ตํ�ากวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนครั@งที�มีการประชุมในปีนั@นๆ 

7.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนให้มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระหรือกรรมการ

ภายนอกไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของกรรมการ และในการประชุมแต่ละครั@ งตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวน
กรรมการทั@งหมด และตอ้งมีกรรมการอิสระหรือกรรมการภายนอกร่วมประชุมอยา่งนอ้ย 1 คน จึงจะถือวา่เป็นองคป์ระชุม 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี แต่วาระการดาํรงตาํแหน่งของ
กรรมการแต่ละคนนั@นจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั โดยจะตอ้งไดรั้บการ
คดัเลือกและแต่งตั@งจากคณะกรรมการบริษทั กรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั@งใหม่ได ้
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งจดัให้มีการประชุมตามความจาํเป็นและสมควรแก่หนา้ที�รับผดิชอบตาม
ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั@ ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจะตอ้งแจง้กาํหนดการประชุมไวล่้วงหน้า รวมถึงจดัส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมใหล่้วงหน้าใน
เวลาอนัสมควร เพื�อใหก้รรมการไดพ้ิจารณาเอกสารก่อนถึงวนัประชุมพร้อมทั@งเสนอและรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื�อทราบภายหลงัจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนในแต่ละครั@ ง 
หน้าที�และความรับผิดชอบในการสรรหา 

 1. เสนอนโยบายการคดัเลือกและสรรหากรรมการ โดยตอ้งมีวิธีการและหลกัเกณฑที์�ชดัเจนเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
เพื�อนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา แลว้จึงเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั 

 2. เสนอนโยบายการคดัเลือกและสรรหาประธานเจา้หน้าที�บริหาร โดยตอ้งมีวิธีการหลกัเกณฑ์ที�ชดัเจน เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื�อนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมติั 

 3. ทบทวนและนาํเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัในเรื�องเกี�ยวกบันโยบายและกลยทุธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลซึ�งควร
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

 4. สรรหา คดัเลือกและเสนอชื�อบุคคลที�ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบติัเหมาะสมที�สมควรไดรั้บการ
แต่งตั@งเป็นกรรมการและหรือประธานเจา้หนา้ที�บริหารแลว้แต่กรณี 

 5. ทบทวนสัดส่วน จาํนวน และประสบการณ์ของกรรมการบริษทั รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะในการสรรหากรรมการแทน
ตาํแหน่งที�วา่งลง 

 6. ดูแลใหมี้แผนสืบแทนตาํแหน่งที�เฉพาะเจาะจงของกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
 7. วางขอ้กาํหนดต่างๆในสญัญาจา้งประธานเจา้หนา้ที�บริหารรวมทั@งประเมินผลงานและเสนอแนะผูสื้บแทนตาํแหน่ง 

หน้าที�และความรับผิดชอบในการกาํหนดค่าตอบแทน 

 1. กาํหนดนโยบายและรูปแบบการใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทั โดยต้องมีวิธีการและหลกัเกณฑ์ที�ชดัเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื�อนาํเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณา แลว้จึงเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั 

 2. กาํหนดนโยบายและรูปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจา้หนา้ที�บริหารให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องมีวิธีการและหลกัเกณฑ์ที�ชัดเจน เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื�อนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

 3. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั@งที�เป็นตวัเงินหรือค่าตอบแทนรูปแบบอื�นให้แก่คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการชุดอื�นที�คณะกรรมการบริษทัแต่งตั@ง รวมถึงประธานเจา้หนา้ที�บริหารของบริษทั 

 4. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอตัราค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาด ณ 
ปัจจุบนัและเหมาะสมกับผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�
บริหาร แลว้แต่กรณี 

 5. ดูแลปรับปรุงให้กรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดร้ับผลตอบแทนที�เหมาะสมกบัหน้าที�และความรับผดิชอบ
ที�มีต่อบริษทั 

 6. กาํหนดวธีิการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจา้หน้าที�บริหาร เพื�อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจาํปี โดย
คาํนึงถึงหนา้ที� ความรับผิดชอบและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งรวมถึงการให้ความสาํคญักบัการเพิ�มมูลค่าของส่วนของผูถื้อ
หุน้ในระยะยาว  

 7. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีแก่กรรมการเพื�อเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเพื�อพจิารณาอนุมติั 



 

17 

 

7.3 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและกาํกบัดูแล 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและกาํกับดูแลระดับองค์กร 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงและกาํกับดูแลระดับองค์กรซึ� งผ่านการแต่งตั@งจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ และกรรมการที�เป็นตวัแทนจากฝ่ายบริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีหนา้ที� ดงันี@   

ด้านการบริหารความเสี�ยง 

� มีหน้าที�พิจารณานโยบาย  กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารความเสี�ยงและดาํเนินการเพื�อให้มั�นใจไดว้่าแผนกลยทุธ์
ที�นาํเสนอมีความสอดคลอ้งกบัระดบัความเสี�ยงที�บริษทัยอมรับได ้และเป็นไปตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้
เสีย 

� ใหก้ารสนบัสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัปฏิบติัการ  
� ติดตามและประเมินผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการความเสี�ยงโดยรวมภายในองคก์ร 
� ทําความเข้าใจต่อสถานการณ์ต่างๆเพื�อสามารถประเมินความเสี� ยงที�อาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ

วตัถุประสงค์ต่อองค์กรและสามารถทาํให้มั�นใจไดว้่าความเสี�ยงเหล่านั@นไดรั้บการจดัการกับความเสี�ยงนั@นๆ 
จนถึงระดบัที�บริษทัยอมรับได ้

� ใหค้าํแนะนาํและใหค้วามเห็นชอบในการบริหารความเสี�ยงขององคก์ร 
ด้านการกาํกับดูแล 

� กาํหนดและทบทวนนโยบาย ข้อกาํหนด และวิธีการปฏิบติังานให้เป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดี 
กาํหนดนโยบายและวางแผนเกี�ยวกับกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความ
คืบหนา้ของแผนงานบรรษทัภิบาล และความรับผดิชอบต่อสงัคม รวมทั@งใหข้อ้แนะนาํและการสนบัสนุนที�จาํเป็น
แก่คณะทาํงานบรรษทัภิบาล ตรวจประเมินภายในดว้ยเกณฑ์บรรษทัภิบาล เพื�อกาํหนดประเด็นที�ควรปรับปรุง 
เป็นตวัแทนบริษทัในการสื�อสารและการดาํเนินกิจกรรมดา้นบรรษทัภิบาลทั@งกบัผูบ้ริหาร พนกังานและหน่วยงาน
ภายนอก 

7.4 ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัที�ไดรั้บการแต่งตั@งโดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าที�รับผิดชอบ

บริหารและจดัการบริษทัใหมี้การดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทศัน์ และพนัธกิจที�กาํหนดไว ้โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ภายใต้
กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ ทั@งนี@  ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร
อาจจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการที�บริษทัอื�นได ้แต่ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ที�ประธานเจา้หนา้ที�บริหารของบริษทั และ
กิจการนั@นตอ้งไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทั โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทัก่อนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอื�น  

ในการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ที�บริหารเป็นหนา้ที�ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
ในเบื@องตน้ จากนั@นจึงนาํเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัเพื�อพิจารณาเห็นชอบ โดยประธานเจา้หน้าที�บริหารมีส่วนร่วม
ในการกาํหนดเป้าหมายการปฏิบติังานของตนเองและรับทราบเป้าหมายที�ไดรั้บอนุมติัในแต่ละปี 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

� การสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาเบื@องตน้ในการกลั�นกรองสรรหาบคุคลที�มีคุณสมบติั
ครบถว้นเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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� การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฯ เป็นผูพ้ิจารณาสรรหาและแต่งตั@งบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมกับตาํแหน่งและหน้าที� 
ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
โดยการคดัเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

8. การประชุมคณะกรรมการ  
� คณะกรรมการตอ้งประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั@ ง โดยกาํหนดวนัประชุมล่วงหน้าตลอดทั@งปี และอาจมีการ

ประชุมวาระพิเศษตามความจาํเป็น 
� กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึ@นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุม ทั@งนี@  ประธานกรรมการหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมาย

จะตอ้งกาํหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บการร้องขอ 
� การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผูที้�ไดร้ับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม โดยระบุวนั

เวลา สถานที� และกิจการที�จะประชุมไปยงักรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ใน
กรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื�น และกาํหนดวนัประชุมให้
เร็วกว่านั@นก็ได ้

� การประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั@งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม ทั@งนี@ ประธานกรรมการจะทาํหน้าที�เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใด
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ให้กรรมการที�มาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

� การวินิจฉัยชี@ขาดของที�ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ� งมีเสียงหนึ� งเสียงในการ
ลงคะแนน และถา้คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มมากขึ@นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี@ขาด 
ทั@งนี@  กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั@น 

� คณะกรรมการมีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือ บุคคลต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งของบริษทัมาให้ความเห็นเข้าร่วม
ประชุม หรือใหข้อ้มูลเพื�อประกอบการพิจารณา 

� กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั@ ง เพื�อหารือ
แลกเปลี�ยนความคิดเห็นในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที�ความรับผดิชอบของฝ่ายจดัการ 

� ใหเ้ลขานุการบริษทัหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายทาํหนา้ที�จดบนัทึกการประชุม  
9. เลขานุการบริษทั 

บริษทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัมีหนา้ที�ดาํเนินการดงัต่อไปนี@  
� จดัเตรียมและจดัเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ซึ� งได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม

กรรมการและผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นและรายงานประจาํปีของบริษทัรวมถึงงบ
การเงินรายไตรมาสของบริษทั 

� จดัเก็บรายงานการมีส่วนไดเ้สียที�รายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
� แนะนาํกฏหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานและความรับผดิชอบของกรรมการ 
� ดาํเนินการอื�น ๆ ที�ไดรั้บมอบหมาย 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีมาตรการเพื�อดูแลอยา่งรอบคอบเมื�อมีรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มีการกาํหนด
นโยบายและขั@นตอนการอนุมติัรายการที�เกี�ยวโยงไวอ้ย่างชดัเจนและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ
ทานและให้ความเห็นต่อการทาํรายการระหว่างกันที�มีนัยสําคญัซึ� งไม่อยู่ในอาํนาจการพิจารณาของคณะกรรมการจดัการและ
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คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั ซึ� งคณะกรรมการที�มี
ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาวาระดงักล่าว 

10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการร่วมกนักาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง โดยมีทั@งการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที�

ของตนเองเป็นคณะ และการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที�ของตนเองเป็นรายบุคคลซึ�งจะประเมินเป็นประจาํทุกปี และคณะกรรมการ
มีการนาํผลการประเมินมาร่วมกนัพิจารณาและกาํหนดแนวทางปรับปรุงการทาํงานต่อไป 

นอกจากนี@  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทกุครั@ ง คณะกรรมการจะมีการประเมินประสิทธิภาพการประชุมทั@งคณะ เพื�อ
นาํมาปรับปรุงพฒันาการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการและการจดัประชุมใหดี้ยิ�งขึ@น 

11. การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
� คณะกรรมการกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื�นๆแก่

คณะกรรมการที�ชดัเจน โดยเปรียบเทียบกบัระดบัที�ปฏิบติัในอุตสาหกรรม และนาํเสนอขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ โดย
มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลั�นกรองจาํนวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกบัหนา้ที�ความรับผดิชอบ ตลอดจนปัจจยัแวดลอ้มอื�นที�เกี�ยวขอ้ง และประโยชน์
ที�ไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน 

� กรรมการที�ไดร้ับการแต่งตั@งใหม่จะไดรั้บทราบขอ้มูลบริษทั ลกัษณะธุรกิจ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆและขอ้มูล
ธุรกิจที�สาํคญัต่อการปฏิบติัหน้าที�กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบยอ้นหลงั มีการแนะนาํให้รู้จกัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร นอกจากนี@  มีการส่งเสริมให้
กรรมการไดรั้บการอบรมและเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาที�เป็นการเพิ�มพูนความรู้ต่อการปฏิบติัหน้าที�กรรมการอย่าง
นอ้ยปีละ 1 คน 
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การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษทัจดัให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในที�ครอบคลุมทุกด้าน ทั@งด้านการเงินการปฏิบติังาน การ
ดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบที�เกี�ยวข้อง และการบริหารความเสี�ยง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที�มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นและสินทรัพยข์องบริษทัอยูเ่สมอ  จดัใหมี้การ
กาํหนดลาํดบัขั@นของอาํนาจอนุมติัและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงาน กาํหนดระเบียบการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร มีสาํนกัตรวจสอบภายในทาํหนา้ที�ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน ทั@งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนุนให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที�วางไว ้รวมทั@งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั@นๆ  ทั@งนี@  
คณะกรรมการจะดูแลให้สาํนกัตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที�ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที� และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํตามเวลาที�กาํหนดไว ้
 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบติัและความเหมาะสมของผูอ้าํนวยการสํานกังานตรวจสอบภายใน แลว้จึงมีมติ
แต่งตั@งผูอ้าํนวยการสํานักงานตรวจสอบภายในของบริษทัเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที�เตรียมและจดัการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ผูล้งทุน ผู ้ถือหุ้น และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที�ประชุมใน
คณะกรรมการตรวจสอบและชอบที�จะเสนอผูช่้วยได ้ในกรณีการแต่งตั@ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูอ้าํนวยการสํานกังานตรวจสอบ
ภายใน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั�น 

� จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื�อป้องกนัการทุจริต 
ตลอดจนการปฏิบติัที�ไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริษทัและบุคคลภายนอกที�เกี�ยวขอ้งของบริษทั 

� ส่งเสริมการสร้างค่านิยมความซื�อสัตยสุ์จริตและความรับผิดชอบให้เป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมทั@งยกระดบัความ
ตระหนกัแก่บุคลากรของบริษทัว่าการทุจริตเป็นสิ�งที�ไม่ควรปฏิบติั 

� จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินที�โปร่งใสและถูกตอ้ง ภายใตม้าตรฐานการบญัชีที�ไดรั้บการยอมรับ
ระดบัสากล 

� จดัให้มีช่องทางในการสื�อสารให้พนักงานและผูมี้ส่วนเกี�ยวข้องสามารถที�จะแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือ
ร้องเรียนกรณีเกี�ยวกบัการทุจริต โดยมีมาตรการคุม้ครองสิทธิผูแ้จง้เบาะแส 

� กาํหนดให้มีมาตรการป้องกนัการมอบหรือรับของกาํนลั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื�นใด การเลี@ยงรับรองหรือ
ค่าใช้จ่ายที�เกินขอบเขตจาํกดั ซึ� งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัหรือเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายในประเทศที�
เกี�ยวขอ้ง 

� กาํหนดให้มีมาตรการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะกระทาํไปเพื�ออาํนวยความสะดวกหรือเพื�อ
ความสมัพนัธ์ในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

� การจดัซื@อจดัจา้งกบัภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจทั@งในประเทศและต่างประเทศ ตอ้งดาํเนินไปอย่างโปร่งใส เป็น
ธรรม ภายใตก้ฏระเบียบและขั@นตอนปฏิบติัที�ถกูตอ้ง 
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จริยธรรมธุรกิจ 
 ในการดาํเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายที�จะให้ความสาํคญัเท่าเทียมและ
ควบคู่กนัไประหว่างความสาํเร็จตามเป้าหมายและรูปแบบและวธีิการที�ใชใ้นการใหไ้ดม้าซึ�งความสาํเร็จนั@น ๆ 
 เพื�อให้เป็นไปตามนโยบายดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดขอ้ประพฤติปฏิบติัสําหรับการประกอบธุรกิจขึ@นไว้
สาํหรับให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานยึดถือในการปฏิบติังาน รวมถึงไดร้วบรวมขอ้พึงปฏิบติัดงักล่าวจดัทาํเป็นเอกสาร “คู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ” ขึ@น เพื�อให้เกิดความชดัเจนสะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ที�จะไดร้ับทราบถึงมาตรฐานการ
ปฏิบติัที�บริษัทคาดหวงั นับตั@งแต่การปฏิบติัต่อพนักงาน ผูถื้อหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ทั@งนี@
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีกลไกและกระบวนการที�จะดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งจริงจงัโดยเคร่งครัด 
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จริยธรรมธุรกจิ 

 
ในการดาํเนินธุรกิจนอกจากจะให้ความสาํคญักบัความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานแลว้ บริษทัโรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามสาํคญักบัรูปแบบและวิธีการของการปฏิบติังานที�จะให้เกิดความสาํเร็จดงักล่าวควบคู่กนัเสมอมา 
ทั@งนี@โดยยดึถือความมีจริยธรรม ซึ� งรวมถึงความยติุธรรมและคุณธรรม เป็นหลกัในการทาํธุรกรรมและติดต่อสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่าย การดาํเนินการตามหลกัการดงักล่าวไดเ้ป็นส่วนสาํคญัยิ�งอย่างหนึ�งของบริษทั ไดป้ระสบกบัความสาํเร็จและเป็นที�ยอมรับ
จากทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง บริษทัจึงยึดถือนโยบายดงักล่าวต่อไปและจะพฒันามาตรฐานให้สูงยิ�งขึ@น คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนด
จริยธรรมธุรกิจเป็นแนวทางในการปฏิบติัซึ�งมีดงัต่อไปนี@  

1. จริยธรรมของกรรมการและผูบ้ริหาร 
1. ปฏิบติัหนา้ที�ตามกฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและนโยบายต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
2. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสตัย ์สุจริต ระมดัระวงั รอบคอบและมีจริยธรรม เพื�อประโยชนสู์งสุดของบริษทัและผูมี้ส่วน

ไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้ง 
3. อุทิศเวลาเพื�อการปฏิบติัหนา้ที�ของตนอยา่งเตม็กาํลงัความรู้ความสามารถ 
4. หลีกเลี�ยงการประพฤติปฏิบติัที�ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
5. ในกรณีที�มีการทาํธุรกรรมที�เกี�ยวเนื�องระหว่างตนเองกับบริษทั ให้กระทาํธุรกรรมนั@นเสมือนการทาํธุรกรรมกับ

บุคคลภายนอก ทั@งนี@ กรรมการหรือพนกังานที�มีส่วนไดเ้สียในรายการนั@นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 
6. ไม่กระทาํหรือเขา้ไปมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการรับหรือใหท้รัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจริตกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียที�

เกี�ยวขอ้งกบับริษทัไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลที�ไดจ้ากการเป็นกรรมการหรือพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือใน
การทาํธุรกิจที�แข่งขนักบับริษทัหรือธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง 

7. รักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นที�ยอมรับในสงัคม วางตวัใหเ้หมาะสมกบับทบาท หนา้ที�และกาลเทศะ 
8. ปฏิบติัต่อผูอื้�นดว้ยความมีนํ@าใจ เคารพในสิทธิและศกัดิv ศรีของผูอื้�น ใหเ้กียรติซึ�งกนัและกนั 
9. รักษาขอ้มูลความลบัของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัไม่ให้รั�วไหลไปยงับุคคลอื�นที�ไม่เกี�ยวขอ้ง แมว้่าจะสิ@นสุด

การปฏิบติัหนา้ที�กบับริษทัแลว้ก็ตาม ยกเวน้กรณีที�เป็นไปตามกฏหมายหรือเงื�อนไขผกูพนัที�ตอ้งปฏิบติัตาม 
10. ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนในการซื@อ ขาย โอน รับโอนหุ้นของบริษทั หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอื�น

เพื�อประโยชน์ในการ ซื@อ ขาย โอน รับโอนหุ้นของบริษทั 
2. จริยธรรมของพนกังาน 

1. รักษาวนิยัตามที�ไดบ้ญัญติัเป็นขอ้หา้มและขอ้ปฏิบติัโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 
2. ดาํรงตนตั@งมั�นในความซื�อสตัย ์สุจริตและเที�ยงธรรม มีจริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ที� 
3. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเท และตั@งใจปฏิบติัหนา้ที�ใหเ้กิดผลดีและความกา้วหนา้แก่บริษทั 
4. แสวงหาแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงงานในความรับผดิชอบใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
5. ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความอุตสาหะ เอาใจใส่ระวงัรักษาประโยชน์ของบริษทั ไม่ประมาท เลินเล่อในหนา้ที�การงาน 
6. รักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นที�ยอมรับในสงัคม วางตวัใหเ้หมาะสมกบับทบาท หนา้ที�และกาลเทศะ 
7. ปฏิบติัต่อผูอื้�นดว้ยความมีนํ@าใจ เคารพในสิทธิและศกัดิv ศรีของผูอื้�น ใหเ้กียรติซึ�งกนัและกนั 
8. รับฟังความเห็นของผูอื้�นดว้ยเหตุผลและปราศจากอคติ 
9. ไม่รายงานเทจ็หรือปกปิดขอ้ความซึ�งควรแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
10. สุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามคัคีและไม่กระทาํการอยา่งใดที�เป็นการกลั�นแกลง้กนั  
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11.  รักษาขอ้มูลความลบัของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัไม่ให้รั�วไหลไปยงับุคคลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง แมว้่าจะสิ@นสุด
การปฏิบติัหนา้ที�กบับริษทัแลว้ก็ตาม ยกเวน้กรณีที�เป็นไปตามกฏหมายหรือเงื�อนไขผกูพนัที�ตอ้งปฏิบติัตาม 

12. ไม่ใชข้อ้มูลที�ไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที�เพื�อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผูอื้�นโดยมิชอบ 
13. ไม่อาศยัหรือยินยอมให้ผูอื้�นอาศยัอาํนาจหน้าที�ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ

ผูอื้�น การปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที�โดยมิชอบเพื�อใหต้นเองหรือผูอื้�นไดป้ระโยชน์ที�มิควรได ้ 
3. จริยธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3.1 จริยธรรมต่อผูถื้อหุน้ 
บริษทัมีนโยบายที�จะดาํเนินธุรกิจอย่างซื�อสัตยสุ์จริต ถูกตอ้งและมีจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างที�สุดที�จะ

พฒันากิจการใหเ้จริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที�ดีใหก้บัการลงทุนของผูถื้อหุน้อย่างต่อเนื�องและย ั�งยนื โดยยดึหลกัการ
ปฏิบติัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ 

เพื�อสนองนโยบายดงักล่าว บริษทัมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปนี@  
1. ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื�อสตัย ์สุจริตตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ดว้ยจิตอนับริสุทธิv  ดว้ยความระมดัระวงั 

รอบคอบและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ย เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 
2. จดัการดูแลมิใหสิ้นทรัพยข์ององคก์รเสื�อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 
3. รายงานสถานการณ์ขององคก์รอยา่งสมํ�าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริงและทนัเวลา 
4. แจง้ใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตขององคก์รทั@งทางบวกและทางลบ ซึ�งตั@งอยู่

บนพื@นฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลสนบัสนุนและมีเหตุผลอยา่งเพยีงพอ 
5. ดูแลไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูเ้กี�ยวขอ้งโดยใหข้อ้มูลใด ๆ ของ

องคก์ร ซึ� งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยขอ้มูลลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอก และ/หรือดาํเนินการใด ๆ 
ในลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัองคก์ร  

6. ปฏิบติัตามมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นอย่างเคร่งครัด กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามมติที�ประชุมผูถื้อหุ้นได ้ตอ้งแจง้ใหผู้ ้
ถือหุ้นทราบโดยไม่ชกัชา้ หรือเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัการดาํเนินการในเรื�องที�มีนยัสาํคญั ซึ�งไม่
อยูใ่นอาํนาจของคณะกรรมการบริษทัหรือฝ่ายจดัการ 

7. มุ่งมั�นในการสร้างความเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมั�นคง เพื�อผูถ้ือหุน้ไดรั้บผลตอบแทนที�ย ั�งยนืจากการดาํเนินงาน
ที�มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที�ดีของบริษทั 

3.2 จริยธรรมต่อลกูคา้  
บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของความพอใจของลูกคา้ที�มีต่อความสําเร็จของธุรกิจของบริษทั จึงมีเจตจาํนงที�จะ

แสวงหาวิธีการที�จะสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ�งขึ@นตลอดเวลาและไดก้าํหนดเป็น
นโยบายและขอ้ปฏิบติัไว ้ดงัต่อไปนี@  

1. ส่งมอบสินคา้และให้บริการที�มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลกูคา้ในราคาที�เป็นธรรม 
2. ปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงต่างๆที�มีต่อลกูคา้อยา่งเป็นธรรม กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัลูกคา้

ล่วงหนา้ เพื�อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหาย 
3. ให้ขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งและเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื�อให้ทราบเกี�ยวกับสินคา้และบริการ โดย

ไม่มีการกล่าวอา้งเกินความเป็นจริงอนัเป็นเหตุให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเกี�ยวกบัคุณภาพ ปริมาณหรือเงื�อนไขใดๆของ
สินคา้หรือบริการนั@น ๆ  
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4. ติดต่อกบัลกูคา้ดว้ยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นที�วางใจไดข้องลูกคา้ และจดัใหมี้ระบบและกระบวนการที�
ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี�ยวกบัคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของสินคา้และบริการ รวมทั@งความรวดเร็วในการ
ตอบสนองหรือส่งมอบและการดาํเนินการอยา่งถึงที�สุด เพื�อใหล้กูคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

5. รักษาความลบัของลกูคา้และไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชนข์องตนเองหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยมิชอบ 
6. ใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัวิธีการใชสิ้นคา้และบริการของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กบัลกูคา้สูงสุด  
7. ปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบติั 
8. ดูแลสภาพแวดลอ้ม พื@นที�ภายในและบริเวณโดยรอบทรัพยสิ์นภายในและบริเวณโดยรอบทรัพยสิ์น ภายใตก้าร

ดูแลของบริษทัใหมี้ความปลอดภยัต่อสุขภาพ อนามยั ชีวติและทรัพยสิ์น 
3.3 จริยธรรมต่อคู่คา้  

บริษทัมีนโยบายที�จะใหก้ารปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาค โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั และตั@งอยูบ่นพื@นฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อทั@งสองฝ่าย หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
รวมทั@งปฏิบติัตามพนัธะสญัญา ใหข้อ้มูลที�เป็นจริงรายงานที�ถกูตอ้ง การเจรจาแกปั้ญหาและหาทางออกซึ�งตั@งอยูบ่นพื@นฐาน
ของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปนี@  

1. ไม่เรียก ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆที�ไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 
2. กรณีที�มีขอ้มูลว่ามีการเรียก  การรับ หรือการจ่ายประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจริตเกิดขึ@น ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้

และร่วมกนัแกปั้ญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 
3. ปฏิบติัตามเงื�อนไขต่างๆ ที�ตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้

ล่วงหนา้ เพื�อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 
4. รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัคู่คา้และใหค้วามร่วมมือกนัในดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 
5. ดูแลใหมี้ระบบจดัซื@อจดัจา้งสินคา้และบริการที�มีความโปร่งใส โดยปฏิบติัต่อคู่คา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมและเป็น

ธรรม เป็นไปตามระเบียบบริษทั 
6. ตรวจรับสินคา้หรือตรวจรับงานและจ่ายชาํระค่าสินคา้หรือบริการอยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว 
7. ดูแลใหมี้ระบบการจดัซื@อจดัจา้งสินคา้และบริการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั�น โดยมี

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและปฏิบติัต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทและ
หน่วยงานของรัฐที�เกี�ยวขอ้ง 

8. กาํหนดใหมี้กระบวนการคดักรองคู่คา้ก่อนการเขา้รับงาน ตลอดจนมีการประเมินผลการดาํเนินงานและความเสี�ยง
ของคู่คา้เป็นประจาํทุกปี 

9. บุคลากรของบริษทัตอ้งไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัซื@อจดัจา้งกบัคู่คา้ที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัตนเอง เช่น 
บุคคลหรือกิจการในครอบครัว พี�นอ้ง ญาติสนิท เป็นตน้ 

3.4 จริยธรรมต่อเจา้หนี@  
1. ปฏิบติัตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที�มีต่อเจา้หนี@อย่างเคร่งครัด กรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัไดต้้องรีบเจรจากับ

เจา้หนี@ ล่วงหนา้เพื�อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
2. บริหารงานเพื�อใหเ้จา้หนี@มั�นใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการชาํระหนี@ที�ดีของบริษทั 
3. บริหารเงินกูย้ืมให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน ไม่นาํเงินไปใชใ้นทางที�อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

บริษทั 
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3.5  นโยบายและการปฏิบติัต่อพนกังาน 
บริษทัตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัที�มีคุณค่ายิ�ง จึงเป็นนโยบาย

ของบริษทัที�จะให้การปฏิบติัที�เป็นธรรมทั@งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั@งโยกยา้ย ตลอดจนจดัให้มีการพฒันา
ศกัยภาพ เพื�อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว บริษทัจึงไดมี้การยดึแนวทางในการปฏิบติัต่อพนกังาน ดงัต่อไปนี@  

1. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิv ศรีของความเป็นมนุษย ์ 
2. ให้ผลตอบแทนที�เป็นธรรมแก่พนกังาน เพื�อให้พนักงานไดค้่าตอบแทนที�เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ 

ศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 
3. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
4. การแต่งตั@งและโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระทาํดว้ยความสุจริตใจและเป็นธรรม มี

ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
5. ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทั�วถึงและสมํ�าเสมอ 
6. รับฟังขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะ เคารพสิทธิในการแสดงความเห็นของพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและ

เสมอภาค โดยปราศจากการแทรกแซง รวมถึงการจดัให้มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

7. ปฏิบติัตามกฏหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด  
8. หลีกเลี�ยงการกระทาํใดๆที�ไม่เป็นธรรมซึ� งอาจมีผลกระทบต่อความมั�นคงในหน้าที�การงานของพนักงาน หรือ

คุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
9. สนบัสนุนการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษทักบัพนกังานหรือตวัแทนพนกังานในการนาํเสนอขอ้มูลแก่ผูมี้

อาํนาจในการตดัสินใจของบริษทัเกี�ยวกบัการปรับปรุงคุณภาพชีวติการทาํงานเพื�อใหเ้กิดการพฒันาร่วมกนั 
3.6 จริยธรรมต่อคู่แข่งทางการคา้ 

 บริษทัมีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฏหมายเกี�ยวกบัหลกั
ปฏิบติัการแข่งขนัทางการค้า ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่ค้าดว้ยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบติั
ดงัต่อไปนี@  

1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัที�ดี 
2. ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการที�ไม่สุจริตหรือไม่ชอบดว้ยกฏหมาย 
3. ไม่ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายหรือดว้ยวธีิการที�ไม่เหมาะสม 

3.7 จริยธรรมต่อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดลอ้ม 
1. ดาํเนินธุรกิจที�เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ความสําคญักบัการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้มตลอดจน  

ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ�นที�หน่วยงานของบริษทัตั@งอยู ่ 
2. ยดึมั�น ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองที�ดีทั@งในดา้นการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยัจากกิจกรรมของบริษทั 
3. ปฏิบติัตามกฏหมายและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งอยา่งครบถว้น 
4. มุ่งเนน้ที�จะใชค้วามพยายามอยา่งต่อเนื�องที�จะดาํเนินการยกระดบัคุณภาพของสิ�งแวดลอ้ม 
5. ดูแลความปลอดภยัทั@งที�ดาํเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน  
6. ดาํเนินการปลูกฝังจิตสาํนึกของพนกังานทุกระดบัให้มีความเขา้ใจในหน้าที�และบทบาทความรับผิดชอบในการ

มุ่งมั�นที�จะรักษาคุณภาพของสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ั�งยนื ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
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ทางดา้นสังคม ชุมชนและสิ�งแวดลอ้มโดยผูบ้ริหารอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันา
ปรับปรุงต่อไป 

3.8 จริยธรรมต่อภาครัฐ 
1. ใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐในการปฏิบติัตามกฏระเบียบและขอ้บงัคบัที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 
2. ส่งเสริมโครงการที�เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั@งนโยบายจากรัฐและกิจกรรมที�บริษทัสร้างขึ@น  
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 

 
1. นโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํหัด (มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย 
ดงันั@น การเก็บรักษาขอ้มูลและการใชข้อ้มูลภายในจึงเป็นนโยบายที�มีความสาํคญัมาก บุคลากรของบริษทัจะตอ้งไม่นาํ
ขอ้มูลภายในของบริษทัซึ�งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใชแ้สวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผูอื้�น การเปิดเผย
ข้อมูลที�สําคญัทางธุรกิจจะต้องเป็นไปโดยบุคคลผูมี้อาํนาจและจะต้องเกิดความเสมอภาค ยุติธรรม เท่าเทียมและ
โปร่งใส ในกรณีที�มีข่าวลือต่างๆ ซึ� งมีผลต่อการตดัสินใจในการลงทุน บริษทัจะตอ้งให้ผูมี้อาํนาจออกมาเพื�อชี@ แจง
ขอ้เทจ็จริงโดยเร็วที�สุด 

2. นโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ 
การใชง้านระบบสารสนเทศจะตอ้งเป็นไปเพื�อการดาํเนินธุรกิจเท่านั@น โดยพนกังานทุกคนมีหนา้ที�ที�จะตอ้งปฏิบติั

ตามนโยบายความปลอดภยัสารสนเทศ รวมถึงกฏหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง พนักงานจะต้องใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�มีลิขสิทธิv ที�ถูกตอ้ง นอกจากนี@  พนกังานทุกคนจะตอ้งไม่ใชสื้�ออินเตอร์เน็ตเพื�อคน้หาขอ้มูลที�
ขดัต่อศีลธรรมอนัดีหรือขดัต่อกฏหมายและนโยบายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

3. นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในที�ครอบคลุมทุกดา้นทั@งดา้นการเงิน การปฏิบติังาน 

การดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที�มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกนั รักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และทรัพยสิ์นของบริษทัอยูเ่สมอ จดัใหมี้การ
กาํหนดลาํดบัขั@นของอาํนาจอนุมติัและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังาน กาํหนดระเบียบงานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร มีสาํนกัตรวจสอบภายในทาํหนา้ที�ตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานทั@งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน
สนับสนุนให้เป็นไปตามที�กาํหนดไว ้รวมทั@งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของ
หน่วยงานนั@น ๆ ทั@งนี@  คณะกรรมการดูแลใหส้าํนกัตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ที�ตรวจสอบและ
ถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ที�และใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํตามเวลาที�กาํหนดไว ้

นอกจากนี@ ยงัไดจ้ดัใหมี้นโยบายการบริหารความเสี�ยงตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจ
ถึงปัจจยัเสี�ยง มีการประเมินระดบัความเสี�ยงทั@งทางดา้นโอกาสเกิดและผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ@น และสามารถบริหาร
ความเสี�ยงดงักล่าวใหอ้ยูใ่นระดบัที�บริษทัยอมรับไดอ้ยา่งทนัเวลา 

4. นโยบายเคารพกฏหมายและสิทธิมนุษยชน 
บริษทัให้การสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัไม่แบ่งแยกเชื@อชาติ ศาสนา อาย ุเพศ 
5. นโยบายการมส่ีวนร่วมทางการเมือง 

บริษทัมีนโยบายไม่เขา้ร่วมหรือไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ ที�ทาํให้เข้าใจว่าบริษทัมีส่วนเกี�ยวข้องหรือให้การ
สนบัสนุนพรรคการเมือง หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ�งอนัเป็นเหตุให้เกิดความไม่สามคัคีกนั หรือ
เพื�อไดรั้บสิทธิพิเศษอนัมิชอบ 

6. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้อม 
บริษทัมีนโยบายที�จะสื�อสารสร้างความเข้าใจที�ดีภายในองค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ

สิ�งแวดลอ้มเพื�อการพฒันาที�ย ั�งยนื รวมถึงทาํการประชาสัมพนัธ์แนวทางและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
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และสิ�งแวดลอ้มต่อบุคคลภายนอกเพื�อสร้างความสัมพนัธ์และทศันคติที�ดีเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินการของบริษทั เช่น 
การรับนกัศึกษาวิชาการโรงแรมจากสถาบนัการศึกษาต่างๆเขา้ฝึกงานกบัโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เพื�อ
เป็นการสร้างโอกาสให้กบันกัศึกษา นอกจากนี@ ยงัส่งเสริมให้มีการพฒันาโครงการช่วยเหลือชุมชนแบบครบวงจรใน
การสร้างงาน สร้างอาชีพใหส้ามารถเลี@ยงตนเองและครอบครัวได ้

นอกจากนี@บริษทัยงัไดมุ่้งมั�นดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดกฏหมายและขอ้กาํหนดอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบั
ลกัษณะปัญหาสิ�งแวดลอ้มขององคก์ร มีการทบทวน ติดตามและประเมินผลดา้นสิ�งแวดลอ้มจากบริการของบริษทัใน
การลดภาระใหก้บัสิ�งแวดลอ้ม โดยมีการสร้างจิตสาํนึกใหก้บัพนกังานทุกคนเพื�อใหมี้ความเขา้ใจในหนา้ที�และบทบาท
ความรับผิดชอบในการมุ่งมั�นในการที�จะรักษาคุณภาพของสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ั�งยนื  

7. นโยบายด้านการอนุรักษ์พลงังาน 
กาํหนดใหมี้นโยบายในการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 

ในการดาํเนินกิจการของบริษทั โดยพฒันาระบบและบริหารจดัการดา้นการอนุรักษพ์ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยจดัใหมี้การฝึกอบรมเพื�อพฒันางานดา้นพลงังาน มีการสื�อสารนโยบายและกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
อนุรักษพ์ลงังานให้พนกังาน เพื�อกระตุน้และปลูกจิตสาํนึกใหทุ้กคนมีความตระหนกัในความสาํคญัและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษพ์ลงังาน 

8. นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
กาํหนดให้มีการปฏิบติัตามกฏหมาย  ขอ้กาํหนดและระเบียบอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเพื�อความปลอดภยั

สาํหรับพนกังานรวมถึงลูกคา้ที�เราใหบ้ริการโดยจดัให้มีการทบทวน ติดตามและประเมินผลการดาํเนินการดา้นความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยั เช่น การลดความเสี�ยงจากอุบติัเหตุที�เกิดจากการทาํงานหรือความเจ็บป่วยอนัเนื�องมาจาก
การปฏิบติังานไม่ถูกวิธี เพื�อนาํไปสู่กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพ โดยจดัให้มีการฝึกอบรม
แก่บุคลากรอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอในดา้นการเตรียมความพร้อมเพื�อรับมือต่อเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆที�สามารถ
เกิดขึ@น 

9. นโยบายด้านการประชาสัมพนัธ์และการตลาด 
บริษทัจะทาํการประชาสัมพนัธ์และการตลาดอยา่งชดัเจน ครบถว้น ทนัเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยตอ้งอยู่

บนพื@นฐานของควมเป็นจริง ไม่บิดเบือน หรือชี@นาํอนัเป็นผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความเขา้ใจผิด และเนื�องจากสภาพและ
ความคาดหวงัของสงัคม รวมถึง โซเชียล เน็ตเวิร์ค (Social Network) ไดมี้อยา่งแพร่หลาย ดงันั@น การติดต่อสื�อสารและ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ จะตอ้งมีความถูกตอ้งและรวดเร็ว นอกจากนี@ ยงัรวมไปถึงการใหส้มัภาษณ์กบัสื�อต่าง ๆ 
จะตอ้งทาํอยา่งเตม็ใจเตม็กาํลงัความสามารถ 

10. นโยบายด้านภาษี 
บริษทัจดัให้มีการบริหารจดัการดา้นภาษีอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตามแนวทางที�กฎหมายและ

ระเบียบที�เกี�ยวข้องของทุกประเทศที�บริษทัดาํเนินการ เพื�อให้บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีที�เหมาะสม และ
สร้างมูลค่าเพิ�มเพื�อประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี@ ยงัจดัให้มีการวางแผน ศึกษา 
วิเคราะห์ผลกระทบทางภาษีสาํหรับโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษทัใหเ้หมาะสมก่อนเขา้ลงทุน 

11. นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษทัดาํเนินธุรกิจและส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติังานภายใตก้ฎหมายหรือขอ้กาํหนดที�เกี�ยวกบัสิทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื�องหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธิv  ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นอื�นที�
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กฎหมายกาํหนด รวมถึงส่งเสริมบุคลากรของบริษทัให้ตระหนักถึงความสําคญัของการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ทั@งในดา้นที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยตรงและการดาํเนินชีวติประจาํวนั 
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