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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมันทีจะบริ หารองค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที
ดีและตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดี ซึ งจะช่วยส่ งเสริ มให้องค์กรมีศกั ยภาพในการแข่งขันทั@งในระยะสั@นและ
ระยะยาว นอกจากนี@การกํากับดูแลกิจการทีดียงั ช่วยสร้างความเชือมันให้แก่นกั ลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุ รกิจ และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกฝ่ าย
ในการดําเนิ นธุ รกิจอันจะนําไปสู่การเพิมมูลค่าของผูถ้ ือหุ ้นและประโยชน์ทีสมดุลร่ วมกันของผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาํ หนดนโยบายกลไกการบริ หาร การดําเนินงาน และระบบการกํากับดูแล บนหลักการกํากับดูแลกิจการที
ดี ซึ งยึดมันในความโปร่ งใส รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย รวมทั@งยึดมันในความรับผิดชอบต่อสังคม เพือเป็ นแนวทางในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทั@งนี@ คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุ งหลักการกํากับ
ดูแลกิจการให้เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
บริ ษทั ได้เผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั (http://www.centarahotelsresorts.com) และมีการสือสารแนวทาง
ปฏิบตั ิทีดีสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ผ่านสื อภายในของบริ ษทั เช่น ป้ ายประชาสัมพันธ์ โดยนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการทีดีประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี@
หมวดที 1 สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
หมวดที 2 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษ ทั ตระหนักและให้ความสําคัญต่อผูถ้ ือหุ ้น ซึ งมีฐานะเป็ นเจ้าของและมีสิทธิ ต่าง ๆ ขั@นพื@นฐานทีเท่าเทียมกัน และไม่
กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงการจํากัดโอกาสของผูถ้ ือหุ้นในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ
ของบริ ษทั และการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั จึงได้กาํ หนดไว้ในนโยบายการกํากับดูแลแลกิจการทีดี และได้กาํ หนดแนวทาง
ดําเนินการต่างๆ เพือสร้างความมันใจว่าผูถ้ ือหุ้นจะได้รับความคุม้ ครองสิทธิข@นั พื@นฐาน ดังนี@
สิ ทธิในการจดทะเบียนเป็ นเจ้าของหุน้ ของบริ ษทั
สิ ทธิในการเปลียนมือหรื อการโอนสิ ทธิในหุน้ ของตน
สิ ทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทีมีนยั สําคัญของบริ ษทั อย่างสมําเสมอและเพียงพอ
สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม เพือออกเสี ยงในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
สิ ทธิในการแต่งตั@งหรื อถอดถอนกรรมการบริ ษทั
สิ ทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั
สิ ทธิในการแต่งตั@งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
สิ ทธิในการรับส่ วนแบ่งกําไรหรื อเงินปันผลของบริ ษทั
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สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ ว มตัด สิ น ใจและทราบถึ ง ผลของการตัด สิ น ใจของบริ ษ ัท ที เกี ยวกับ การเปลี ยนแปลงใน
ปัจจัยพื@นฐานของบริ ษทั ได้แก่
การขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั@งหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ ให้แก่บุคคลอืน
การซื@อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อืนหรื อบริ ษทั เอกชน มาเป็ นของบริ ษทั
การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั@งหมด หรื อบางส่ วนทีสําคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้ามาจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
การเปลียนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับของบริ ษทั หรื อข้อกําหนดอืนๆ ทีมีลกั ษณะเดียวกัน
การเพิมทุนหรื อลดทุนของบริ ษทั
การควบหรื อเลิกบริ ษทั
การออกหุน้ กู้
รายการพิเศษอืนๆ ทีมิใช่รายการทีเกิดขึ@นตามปกติ
บริ ษทั ให้ความสําคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น สนับสนุนหรื อส่ งเสริ มผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่มเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นและออกเสี ย งลง
มติในทีประชุม โดยเฉพาะอย่างยิงผูถ้ ือหุน้ ประเภทสถาบัน โดยบริ ษทั ได้ดาํ เนินการต่างๆ สําหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังต่อไปนี@
ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
1. ผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอเรื องเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และสามารถเสนอชือบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติ
เพือรับการพิจารณาแต่งตั@งเป็ นกรรมการบริ ษทั ได้ก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษทั กําหนด
2. หนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และเอกสารประกอบการพิจารณามี ข้อมูลทีสําคัญครบถ้วนและชัดเจน ประกอบด้วย
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั@ง
แผนทีแสดงสถานทีประชุม โดยจัดทําทั@งในรู ปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30
วัน ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.centarahotelsresorts.com) และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แ ห่ ง
ประเทศไทย
4. จัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุ มต่างๆ ให้ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่ อนวันประชุม
อย่างน้อย 21 วัน เพือให้ผถู้ ือหุน้ มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ
5. ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่ งคําถามเกียวกับวาระในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้ามาทีเลขานุการบริ ษทั
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
6. กําหนดวัน เวลา สถานทีในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคํานึงถึงความสะดวกของผูถ้ ือหุน้ ทีจะเข้าประชุม
7. นําเทคโนโลยีมาใช้ก ับ การประชุ มผูถ้ ือ หุ ้น ทั@ง การลงทะเบีย นผูถ้ ื อหุ ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื อให้ก าร
ดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา
8. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ้น ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นครบทุกท่าน เพือตอบคําถามในเรื องที
เกียวข้องได้ ซึงประธานทีประชุมเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกคน มีโอกาสเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็น
9. กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถซักถาม แสดงความ
คิดเห็น และขอรับการชี@แจงจากคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูส้ อบบัญชีในวาระทีเกียวข้อง
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10. ชี@แจงให้ผูถ้ ือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ทีใช้ในการควบคุมการประชุมผูถ้ ือหุน้ การออกเสี ยงลงคะแนน และการนับคะแนน
อย่างชัดเจนตั@งแต่เริ มประชุม จัดให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณี ทีวาระนั@นมีหลายรายการ
11. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้น สามารถลงคะแนนเสี ยงเลือกตั@ง กรรมการเป็ นรายบุค คล และสนับสนุ น ให้ผูถ้ ือ หุ ้น ใช้บตั ร
ลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
12. บริ ษทั ให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ทีมาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นภายหลังเริ มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสี ยงหรื อลงคะแนนในระเบียบ
วาระทีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
13. ผูถ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษทั หรื อบุคคลอืนทีผูถ้ ือหุน้ เห็นสมควรเข้าร่ วมประชุมแทนได้
14. ส่ งเสริ มให้บริ ษทั จัดให้มีบุคคลทีเป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยให้ทีประชุมทราบอย่างชัดเจนและโปร่ งใส พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
15. ไม่เพิมวาระการประชุมนอกเหนื อจากทีระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อเปลียนแปลงข้อมูลทีสําคัญ โดย
ไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
หลังการประชุมผูถ้ ือหุน้
16. เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ และมติทีการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซด์ของบริ ษทั ในวันทําการถัดไป
17. เผยแพร่ บนั ทึกภาพการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในลักษณะสื อวีดีทศั น์ผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั
18. จัดทํารายงานการประชุมทีมีสาระสําคัญครบถ้วน ควรบันทึกการชี@แจงขั@นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผล
คะแนนให้ทีประชุมทราบก่อนจะดําเนินการประชุม รวมทั@งบันทึกรายชือกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการทีลา
ประชุมด้วย เพือจัดส่ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์บริ ษทั ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม

หมวดที 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษ ทั ให้ความสําคัญต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย โดยไม่คาํ นึ งถึง เพศ อายุ สี ผิว เชื@ อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื อ ความคิดเห็ น
ทางการเมือง ซึงผูถ้ ือหุ้นทุกรายทั@งผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ควรได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ไม่แสดง
ความเอนเอียงกับผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึงโดยการให้สารสนเทศทียังไม่เปิ ดเผย โดยบริ ษทั มีนโยบายในการกํากับดูแล เพือปกป้ อง
สิ ทธิข@นั พื@นฐานของผูถ้ ือหุน้ อย่างเสมอภาคและยุติธรรม สร้างความมันใจในการลงทุนกับบริ ษทั ดังนี@
1. การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลได้กาํ หนดให้มีนโยบายทีใช้ในการควบคุมเกี ยวกับการซื@ อขายหลัก ทรัพย์ข อง
บริ ษ ทั และการใช้ข้อมูล ภายใน เพือให้เกิ ดความเสมอภาคและยุติธรรมต่ อผูถ้ ือ หุ ้น ทุก ราย และป้ องกันมิ ใ ห้
กรรมการและผูบ้ ริ หารทีเกียวข้องซื@อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ืนในทางมิชอบ
1.1 การถือหลักทรั พย์ของบริ ษัท
ผูด้ าํ รงตําแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง จะต้องรายงานการถือ หลักทรัพย์เมื อแรกเข้ารับตําแหน่ ง และ
รายงานทุกครั@งเมือมีการซื@อหรื อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการต่อ ก.ล.ต. และให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หาร
มีหน้าทีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยจัดส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็ นประจํา
รวมทั@งมีการเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
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ในกรณี ทีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการ ซื@ อ ขาย โอน
หรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษทั จะต้องจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลียนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ต่อหน่วยงานกํากับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ทีกําหนด
เพือป้ องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรทียัง
ไม่บรรลุนิ ติภาวะ ต้องไม่ ซ@ื อ ขาย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่ วงระยะเวลา 1 เดือนก่ อนการ
เปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
1.2 การควบคุมเกียวกับข้ อมูลภายใน
การใช้ขอ้ มูลภายในร่ วมกันต้องอยูใ่ นกรอบของหน้าทีและความรับผิดชอบเฉพาะทีได้รับมอบหมายหรื ออนุญาต
เท่านั@น ทั@งนี@พนักงานอืนจะไม่ได้รับอนุญาตให้สือสารข้อมูลเกียวกับธุรกิจหรื อข้อมูลบริ ษทั เป็ นการส่ วนตัว
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ทีมีสาระสําคัญ และยังไม่ได้เปิ ดเผย
สารสนเทศต่อสาธารณชนเพือประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ืน และยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบายการเก็บรักษาและการ
ใช้ขอ้ มูลภายในทีบริ ษทั กําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
กําหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าว
ให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
2. การกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษ ทั มีนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิจด้วยความซื อสัตย์ สุ จริ ต เปิ ดกว้าง โปร่ ง ใส และเป็ นธรรม โดยกําหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ปฏิบตั ิดงั นี@
ห้ามประกอบธุ รกิ จทีแข่ง ขัน กับบริ ษ ทั หลีก เลียงการทํารายการที เกี ยวโยงกับตนเองหรื อ บุค คล/นิ ติ บุค คลที
เกียวข้อง ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีดูแลให้บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที
เกียวโยงกัน ตามทีกฎหมายหรื อหน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
ในกรณี ทีมี ความจําเป็ นต้องทํา รายการทีเกี ยวโยงกัน รายการนั@นจะต้องเป็ นไปตามเงื อนไขการค้าทัวไปตาม
หลัก การที คณะกรรมการบริ ษ ัท อนุ มัติ ด้วยความโปร่ ง ใสและเป็ นธรรม เปรี ย บเสมื อ นการทํา รายการกับ
บุคคลภายนอก และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
กรรมการทีมีส่วนได้เสี ยจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการทีตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณี ทีเป็ นรายการทีเกี ยวโยงกันทีไม่ เป็ นไปตามเงือนไขการค้าทัวไปตามหลักการทีคณะกรรมการบริ ษทั
อนุ มตั ิ ซึ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี

หมวดที 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษ ทั มีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม โดยเฉพาะเรื องทีส่ งผลกระทบต่อการประกอบธุ รกิจโดยตรงให้
ครบถ้วน เพือให้ผทู้ ีเกียวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย มันใจว่าการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ได้คาํ นึงถึงปั จจัยด้านสิ งแวดล้อมและ
สังคมเพือการพัฒนาอย่างยังยืน รวมถึงได้จดั ทําข้อพึงปฏิบตั ิเกียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงาน เพือให้
ผูท้ ีเกียวข้องยึดถือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิหน้าทีตามภารกิจของบริ ษทั ด้วยความซื อสัตย์ สุ จริ ต และเทียงธรรม ทั@งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั
และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี@
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1. นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผู้ ถือหุ้ น: บริ ษ ทั มุ่ง มันเป็ นตัวแทนทีดีของผูถ้ ือหุ ้นในสร้ างการเติบโตของธุ รกิ จและองค์กรอย่างมี เสถียรภาพ
รวมถึงการเติบโตของมูลค่าบริ ษ ทั อย่างยังยืน มีการดําเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้องและโปร่ งใสแก่ ผูถ้ ือ หุ ้น
นอกจากนี@ ยังส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิ ของตนอันเป็ นสิ ทธิ ข@ นั พื@นฐานของผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจน
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั จากผูถ้ ือหุน้
พนักงาน: บริ ษทั ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรทีมีค่า และเป็ นปั จจัยสําคัญทีช่วยขับเคลือนบริ ษทั ให้กา้ วหน้าและ
ประสบความสําเร็ จ บริ ษทั มุ่งมันทีจะดูแลและปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม ทั@งในด้านโอกาส
ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยไม่เอาเปรี ยบในการ
ทําสัญญาจ้างงาน มีการกําหนดค่าตอบแทนทีเหมาะสม มีการฝึ กอบรม และให้การศึกษาเพิมเติมเพือเพิมศักยภาพ
ของบุคลากร พนักงานทุกคนควรได้รับการดูแลอย่างทัวถึง
เจ้ าหนี.: บริ ษ ทั กําหนดวิธีการและแนวปฏิบตั ิในการไม่ละเมิดสิ ทธิ ของเจ้าหนี@ ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีมีต่อเจ้าหนี@
อย่างเคร่ งครัด ควบคุ มให้มีการชําระคืนเงินกู้และดอกเบี@ยให้กบั เจ้าหนี@ เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตาม
กําหนดเวลา และปฏิบตั ิตามเงือนไขการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน นอกจากนี@ จะไม่ดาํ เนิ นการใดๆ ที
เป็ นการทุจริ ตต่อเจ้าหนี@ทุกราย
ลูกค้ า: บริ ษ ทั มุ่ ง เน้นในการสร้ างความพึง พอใจสู ง สุ ดให้แก่ ลูก ค้า โดยเอาใจใส่ ดูแลและรั บผิดชอบต่อ ลูก ค้า
ให้บริ การแก่ลูกค้าตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ รักษาความลับลูกค้า ไม่ทาํ การเปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าหากมิได้รับ
การอนุญาตจากลูกค้า บริ ษทั มีระบบและหน่วยงานทีทําหน้าทีรับข้อร้องเรี ยนของลูกค้า มีแนวทางในการพิจารณา
เพือเร่ งดําเนินการหาข้อยุติดว้ ยความเป็ นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรี ยนดังกล่าวโดยเร็ วทีสุ ด
คู่ค้า: ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ ด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทียังยืนกับ
คู่คา้ และสร้ างความเชื อถือซึ งกันและกัน โดยบริ ษทั ยึดถือปฏิบตั ิตามระเบียบการจัดซื@ อจัดจ้าง ซึ งมีการกําหนด
ขั@นตอนและวิธีปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจน
คู่ แข่ ง : บริ ษ ทั ปฏิบตั ิ ตามกรอบกติ ก าการแข่ ง ขันทีดี รัก ษาบรรทัดฐานข้อพึง ปฏิบตั ิ ใ นการแข่ ง ขัน และจะไม่
แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่ง ทางธุ รกิ จด้วยวิธีก ารทีไม่ สุจริ ตหรื อไม่ชอบธรรม ตลอดจนไม่ทาํ ลาย
ชือเสี ยงทางธุ รกิจของคู่แข่งโดยการกล่าวหาในทางร้าย
สั งคม ชุ มชน และสิ งแวดล้ อม: บริ ษ ทั ยึดมันในการดําเนิ นธุ รกิจภายใต้หลักจริ ยธรรม และปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และ/หรื อกฎระเบียบทีเกียวข้อง ดูแลป้ องกันมิให้การดําเนินงานของบริ ษทั ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อคุณภาพชีวิต
ของสัง คม ชุ ม ชน และสิ งแวดล้อ ม สร้ า งปฏิ สัม พัน ธ์ อ ัน ดี กับ ชุ ม ชนที สถานประกอบการของบริ ษ ัท ตั@ง อยู่
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสมําเสมอ
ภาครัฐ: บริ ษทั ให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นนโยบายภาครัฐเพือผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมาย
และหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง และเข้าร่ วมโครงการหรื อแนวทางในการต่อต้านการทุจริ ตการคอรัปชัน รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมทีส่ งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง
2. การรับแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
บริ ษทั จัดให้มีการรับแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนการกระทําผิดกฎหมาย หรื อพฤติกรรมทีอาจจะก่อให้เกิ ดการทุจริ ตหรื อ
ประพฤติมิชอบของบุคลากร ทั@งจากพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพือให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วนร่ วมในการสอดส่ องดูแลผลประโยชน์
ของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. การเปิ ดเผยข้อมูล
บริ ษทั ให้ความสําคัญในการสือสารอย่างเปิ ดเผย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และสมําเสมอ ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อข้อมูลทั@งเชิง
บวกและเชิงลบ การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิ นและข้อมูลทีมิใช่ขอ้ มูลทาง
การเงินทีสําคัญ มีดงั นี@
ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลทีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส ทัวถึงและทันเวลาทั@งข้อมูลทางการเงิ น
และข้อมูลทีไม่ใช่การเงิน เพือให้นกั ลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายมีขอ้ มูลทีเชือถือได้และเพียงพอประกอบการ
ตัดสินใจอย่างสมําเสมอ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั ทีเป็ นประโยชน์แก่นกั ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และบุคคล
ทัวไปทั@งในประเทศและต่า งประเทศอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรมและทัวถึงผ่านหลายช่ องทางทางการสื อสารเช่น
เว็บไซต์ของบริ ษทั ระบบการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแถลงผลประกอบการประจําไตร
มาส การแถลงแผนงานในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั รายงานประจําปี เป็ นต้น
ข้อมูลทีสําคัญทีมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี
(56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี ยวกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และสิ ทธิในการออกเสี ยง ข้อมูลเกียวกับกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบาย
การกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั จรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิ จ กิ จกรรมและแผนการดําเนิ นงานต่ าง ๆของ
บริ ษทั เป็ นต้น
2. ผูม้ ีหน้าทีในการเปิ ดเผยข้อมูล
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารหรื อผูท้ ีประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมอบหมายให้เป็ นผูด้ าํ เนินการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั
โดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลาและเท่าเทียมกัน
เลขานุ ก ารบริ ษทั รับผิดชอบในการเปิ ดเผยสารสนเทศทีสําคัญต่อตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทย สํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
ผูบ้ ริ หารระดับสู งในสายงานทางการเงินและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ขอ้ มูลและตอบข้อ
ซัก ถามของผูถ้ ื อ หุ้น นัก ลงทุ น นัก วิ เ คราะห์ห ลัก ทรั พย์แ ละบุ ค คลทัวไปเกี ยวกับข้อ มู ล ทางการเงิ น ผลการ
ดําเนิ น งานลัก ษณะการประกอบธุ รกิ จ นโยบายบริ ษ ทั แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา
โครงสร้างการถือหุน้ และปัจจัยทีอาจมีผลต่อการเปลียนแปลงของผลการดําเนินงานทีสําคัญ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งในสายงานการตลาดและหน่ วยงานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบในการให้ขอ้ มูลและตอบข้อ
ซัก ถามของสื อมวลชนและบุค คลทัวไปเกี ยวกับแผนการตลาดและการจัดกิ จกรรมทางการตลาดของบริ ษ ัท
นอกจากนี@ ในกรณี ทีเกิ ดเหตุ การณ์ทีสําคัญกับบริ ษ ัท หน่ วยงานประชาสัมพัน ธ์จะต้องประสานกับหน่ วยงาน
เจ้าของข้อมูลเพือให้ได้ขอ้ เท็จจริ ง เพือชี@แจงและตอบข้อซักถามของสื อมวลชนภายใต้ขอบเขตทีได้รับมอบหมาย
ผูท้ ีไม่มีหน้าทีรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั หรื อไม่ใช่ ผูท้ ีได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลภายในทีอาจมีผลกระทบต่อชือเสี ยงและภาพลักษณ์ของบริ ษทั รวมถึงข้อมูลทีอาจมี
ผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของราคาและปริ มาณการซื@อขายหลักทรัพย์บริ ษทั
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3. ผูส้ อบบัญชีและการจัดทํารายการทางการเงิน
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีทีมีความเป็ นอิสระ มีความรู้ ความชํานาญและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามทีกําหนด เพือให้มนใจแก่
ั
คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ว่างบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสะท้อนให้
เห็นฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ได้ตามความเป็ นจริ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ งจัดทําขึ@นตามมาตรฐานและ
หลักการบัญชี ทีรับรองทัวไป โดยใช้นโยบายการบัญชีทีเหมาะสมตามหลักความระมัดระวังถูกต้องและครบถ้วน เพือให้สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานของบริ ษทั ตามความเป็ นจริ ง คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานและเปิ ดเผยข้อมูลที
สําคัญอย่างโปร่ งใสและเพียงพอโดยรายงานต่ อหน่ วยงานทีเกี ยวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่ งประเทศไทยอย่างต่ อ เนื อง เพือประโยชน์ข องผูถ้ ือหุ ้น และนัก ลงทุน นอกจากนี@
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั@งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีสอบทานความน่าเชือถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
รวมทั@งระบบควบคุมภายในให้เป็ นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพือให้มนใจว่
ั างบการเงินของบริ ษทั สามารถเชือถือได้
4. สารสนเทศทีมีนยั สําคัญ
บริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยหรื อให้ขอ้ มูลทีมีนยั สําคัญ ซึงยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานทีไม่ได้รับอนุญาต
รวมถึงนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื อมวลชน จนกว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเปิ ดเผยออกสู่สาธารณชนแล้ว
หากมีขอ้ มูลใดทีมิควรถูกเปิ ดเผยได้เผยแพร่ ออกไป บริ ษทั จะดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดย
ทันที
บุคลากรของบริ ษทั มีหน้าทีรักษาข้อมูลภายใน ข้อมูลความลับของคู่คา้ ข้อมูลความลับของลูกค้ารวมถึงผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย ทีร่ วมดํา เนิ น ธุ รกิ จไว้เป็ นความลับ โดยไม่ น ําข้อมูลทีได้ล่วงรู้ จากการปฏิ บตั ิ หน้าที ไปเผยแพร่ หรื อ
นําไปใช้แสวงหาประโยชน์ ตลอดจนระมัดระวังการให้ขอ้ มูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นใดๆ ซึงตนเองไม่ได้
มีหน้าทีหรื อได้รับมอบหมายให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว

หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. องค์ประกอบและการแต่งตั@ง คณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย \
ใน 3 ของจํา นวนกรรมการทั@ง หมด แต่ ต้อ งไม่ น้อ ยกว่า 3 คน และกรรมการไม่ น้อยกว่า กึ งหนึ งของจํา นวน
กรรมการทั@งหมด ต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
คณะกรรมการเลือ กกรรมการคนหนึ งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที คณะกรรมการเห็ น สมควร จะเลื อ ก
กรรมการคนหนึงหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ ง
หรื อหลายคน หรื อบุคคลอืนใดปฎิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึงแทนคณะกรรมการก็ได้
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพือให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและ
มีการถ่วงดุลอํานาจในการดําเนินงาน
การแต่งตั@งกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเกียวข้อง โดยจะต้องดําเนิ นการด้วย
ความโปร่ งใสและชัดเจน
กรณี ทีมีกรรมการครบวาระออกจากตําแหน่ งกรรมการ ให้ทีประชุ มผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตั@งกรรมการ
โดยบุคคลทีได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั@งเป็ นกรรมการเท่ากับจํา นวน
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กรรมการทีจะพึงมีหรื อพึงเลือกตั@งในครั@งนั@น ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยง
หนึงเป็ นเสี ยงชี@ขาด
กรณี ทีตําแหน่ งกรรมการว่างลงเนื องจากเหตุอืนนอกจากการครบวาระออกจากตําแหน่งกรรมการให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่ งตั@ง บุคคลซึ งมี คุณ สมบัติแ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฏหมายเข้าเป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึงเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงวาระทียัง
เหลืออยู่ของกรรมการซึ งตนแทน ทั@งนี@ มติก ารแต่งตั@งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
2. คุณสมบัติของกรรมการ
กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
1) บรรลุนิติภาวะ
2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
3) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ได้กระทําโดยทุจริ ต
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริ ตต่อหน้าที
5) ไม่เคยถูกเปรี ยบเทียบปรับในความผิดเกียวกับทรัพย์ทีได้โดยทุจริ ต
กรรมการต้องมีความรู้สามารถ และประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิจ มีคุณธรรมมีความซือสัตย์
และมีเวลาอย่างเพียงพอทีจะอุทิศให้กบั การปฎิบตั ิหน้าทีกรรมการอย่างเต็มที
กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอืนได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการ
ของบริ ษ ัท โดยกําหนดให้ก รรมการควรดํารงตํา แหน่ ง กรรมการบริ ษ ัท จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั
กรรมการต้องไม่กระทําการใดๆ ทีมีลกั ษณะเข้าไปบริ หารหรื อจัดการในกิจการอืน อันจะก่อให้เกิดการบันทอน
ผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อเอื@อประโยชน์ให้บุคคลหรื อนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ของตนเองหรื อ
ผูอ้ ืน
ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกิจการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ น
หุ ้นส่วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั อืนทีประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
ไม่วา่ จะทําเพือประโยชน์ผอู้ ืนเว้นแต่จะแจ้งให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนมีมติแต่งตั@ง
3. กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการทีมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และต้องไม่มีส่ว น
เกียวข้องหรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับการตัดสินใจของผูบ้ ริ หาร ทั@งนี@ คุณสมบัติความเป็ นอิสระของกรรมการมีดงั นี@
ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ ].5 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั@งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง ทั@งนี@ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนั@นๆ ด้วย
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ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา หรื อ ผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั@ง
ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คู่
สมรส พีน้อง และบุตร รวมทั@งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะ
ได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
ในลัก ษณะ ทีอาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั@งไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
กรรมการซึ งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั@ง
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ การให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิ น
ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คํ@าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี@ สินรวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน
ซึ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี@ สินทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ งตั@งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตน
สุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั@งแต่ 20 ล้านบาทขึ@นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทั@งนี@ การคํานวณภาระหนี@ดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีก ารคํานวณมูลค่าของรายการทีเกี ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี@ ดงั กล่าวให้นบั รวมภาระหนี@ที
เกิดขึ@นระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ งมีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั@ง
ไม่เ ป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ ก ารทางวิช าชี พใดๆ ซึ งรวมถึง การให้บ ริ ก ารเป็ นทีปรึ ก ษากฎหมายหรื อทีปรึ ก ษา
ทางการเงิน ซึ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ทั@งนี@ ในกรณี ทีผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คลให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั@นด้วย เว้นแต่จะพ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั@ง
ไม่เป็ นกรรมการทีได้รั บแต่งตั@งขึ@น เพือเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อ ผูถ้ ือหุ ้น ซึ งเป็ น
ผูเ้ กียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุน้ ส่ วนทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อ เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาที
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รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั@งหมดของบริ ษทั อืน ซึ งประกอบ
กิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีกบั กิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
4. วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในการประชุ มสามัญ ประจําปี ทุกครั@ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั@งหมดถ้า
จํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่พอดี ให้ออกจํานวนใกล้ทีสุ ดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั@นให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุ ดนั@นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง ทั@งนี@ กรรมการที
ครบกําหนดวาระ อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั@งให้เป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไปได้
นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมือ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษระต้องห้ามตามกฏหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
4) ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้ออกจากตําแหน่ง ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า ^ ใน _ ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึงมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
5) ศาลมีคาํ สังให้ออก
กรรมการทีประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนใบลาออกต่
ื
อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใบลาออกไปถึง
บริ ษทั
กรรมการอิส ระสามารถดํารงตําแหน่ งกรรมการติ ดต่ อกันได้ไม่เกิ น 2 วาระ และสามารถต่ อวาระได้โดยรวม
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพือความเป็ นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบตั ิหน้าที
ในฐานะกรรมการอิสระของบริ ษทั
ทั@ง นี@ คณะกรรมการบริ ษ ทั สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดํา รงตํา แหน่ งของกรรมการอิส ระได้ตามที
เห็นสมควร และในปี ทีกรรมการอิสระดังกล่าวครบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชือกรรมการ
ดังกล่าวให้ทประชุ
ี
มสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั@งกรรมการกลับเข้าเป็ นกรรมการอิสระต่อไปได้
5. การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผูส้ รรหาและพิจารณากลันกรองบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ทีจะแต่งตั@งเป็ นกรรมการบริ ษทั โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
ขั@น ตอนและการดํา เนิ น การสรรหาเป็ นไปอย่า งโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้แ ละเป็ นธรรม ภายใต้ก ฎหมายและ
ข้อกําหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั มหาชนจํากัด กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั และนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการทีดี ตลอดจนหลักเกณฑ์อืนๆ ทีเกียวข้อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกและกลันกรอง
บุค คลทีมีคุณ สมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริ ษ ทั กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนหลักเกณฑ์อืน ๆ ที
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เกี ยวข้อง และนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษ ทั จากนั@นนําเสนอต่ อทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เป็ นผู้
แต่ ง ตั@งกรรมการ ทั@ง นี@ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผูม้ ี คุณสมบัติเหมาะสมเป็ น
กรรมการจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี@
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อย กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เสนอชือบุคคลเพือ
รับการพิจารณาแต่งตั@งเป็ นกรรมการ
พิจารณาจากทําเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หรื อ
ของหน่วยงานอืน ๆ ทีมีการจัดทําข้อมูลดังกล่าว
ช่องทางอืน ๆ ทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร
6. หน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และ
มติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience) ด้วยความซือสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty
of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริ ยธรรม (Ethic) และเปิ ดเผยข้อมูลต่ อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส เชือถือได้ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ท@งั ในระยะสั@นและระยะยาว รวมถึงแผนงานและงบประมาณประจําปี
ของบริ ษทั โดยมี ก ารติดตามผลการดํา เนิ น งานด้านต่ างๆ ของบริ ษ ทั อย่า งต่ อเนื อง เพื อให้มนใจว่
ั
าการ
ดําเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาทีอาจเกิดขึ@นได้อย่างทันเวลา
พิจารณาอนุ มตั ิรายการทีสําคัญตามขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ ตามทีกฏหมายและข้อบังคับ
ของบริ ษทั กําหนดรวมถึงพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายลงทุนทีมีวงเงินมากกว่า 100 ล้านบาท
กําหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ในเรื องจํานวนกรรมการ สัดส่ วนกรรมการอิสระ รวมทั@ง
คุ ณ สมบัติทีหลากหลายเพือให้เหมาะสมกับการดํา เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษทั ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนเสนอ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั@ง คณะกรรมการชุ ด ย่อ ยต่ า งๆ เพื อสนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ ง านตามความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจําเป็ น โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุด
ย่อยอย่างสมําเสมอ
กรรมการทีเป็ นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณากําหนดกลยุทธ์ การบริ หารงาน การใช้
ทรัพยากร การแต่งตั@งกรรมการและการกําหนดมาตรฐานในการดําเนิ นธุ รกิจ รวมทั@งพร้อมทีจะคัดค้านการ
กระทําของฝ่ ายจัดการหรื อกรรมการอืน ในกรณี ทีมีความเห็นขัดแย้งในเรื องทีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียม
กันของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส เชือถือได้
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
จัดให้มีก ระบวนการบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ งสามารถประเมิ น ติ ดตาม และ
บริ หารความเสียงทีสําคัญได้
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จัดให้มีเลขานุการบริ ษทั เพือช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริ ษทั
ปฎิบตั ิให้เป็ นไปตามกฏหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้อง
จัดให้มีจรรยาบรรณธุ รกิ จของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพือเป็ นมาตรฐานแนวทางในการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั
จัดให้มีการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และสนับสนุนให้มีการสื อสารไปสู่ ทุกคนในบริ ษทั
ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
จัดให้มีกระบวนการทีชัดเจนและโปร่ งใสเกียวกับการทํารายการระหว่างกัน
จัดให้มีกระบวนการทีชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมือพบหรื อมีขอ้
สงสัย เกี ยวกับรายการหรื อ การกระทํา ซึ งอาจมี ผ ลกระทบอย่างมี นัย สําคัญต่อ ฐานะการเงิ นและผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั คณะกรรมการต้องดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
จัดให้มีการกําหนดผลการสืบทอดตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั
จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายและแผนงานทีสําคัญต่างๆ ให้เป็ นปัจจุบนั และเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจอย่างสมําเสมอ
ประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ ห น้า ที ของกรรมการบริ ษ ัท เป็ นประจํา ทุ ก ปี รวมทั@ง ติ ด ตามผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยเพือพิจารณาร่ วมกันในคณะกรรมการบริ ษทั
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื อง โดยเข้าอบรมหรื อเข้าร่ วมหลักสู ตรทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที
กรรมการหรื อกิจกรรมใด ๆ ทีเป็ นการเพิมพูนความรู้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง
กํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน ปฏิบตั ิตามนโยบายและ
มาตรการการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด เพือเป็ นแบบอย่างทีดีแก่บุคคลากรของ
บริ ษทั ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื อสารทั@งภายในและภายนอกองค์กรเพือให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง
กํากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูท้ ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส
หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างมีประสิ ทธิผล
กํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการ
รั ก ษาความลับ (Confidentiality) การรั ก ษาความน่ า เชื อถื อ (Integrity) และความพร้ อ มใช้ ข องข้ อ มู ล
(Availability) รวมทั@งการจัดการข้อมูลทีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information)
ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเกียวข้องในการปฏิบตั ิ
ตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฏบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ให้สอดคล้องกับภาวการณ์
สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกียวกับการดําเนินธุ รกิจด้วยการว่าจ้างทีปรึ กษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่าย
บริ ษทั
ปฏิบตั ิหน้าทีอืนใดเกียวกับกิจการของบริ ษทั ตามทีผูถ้ ือหุน้ มอบหมาย
7. การแต่งตั@งคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ควรจะแต่งตั@งคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยกํากับดูแล สนับสนุน และกลันกรองงานทีมีความสําคัญในด้าน
ต่างๆ โดยกําหนดให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจํา คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย
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7.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีและความรับผิดชอบในภารกิจตามทีได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษทั โดยปฏิบตั ิ
หน้าทีภายใต้ขอบเขตของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในทีมีความเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผลโดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญ ชี แ ละผูต้ รวจสอบภายใน สอบทานหลัก ฐานการไต่ สวนภายในเมื อมี ข้อสงสัยหรื อ
สันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริ ตหรื อมีสิงผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพือพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าทีพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั@งบุคคลซึ งมีความเป็ นอิสระ เพือทํา
หน้าทีเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั@งเข้าประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่ วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั@ง
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิ สระอย่า งน้อ ย 3 คน หรื อ ตามจํา นวนที กํา หนดโดยประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยทั@งหมดต้องมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการทีเป็ น
อิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายด้วยความเป็ นอิสระ เทียงธรรม และมีคุณสมบัติตามทีกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะทําหน้าทีในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทั@งนี@ตอ้ งมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย \ คน ทีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีสามารถทําหน้าทีสอบทานความน่ าเชือถือของ
งบการเงินได้
ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง จึงจะครบองค์ประชุม
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละไม่เกิ น 3 ปี หรื อมีวาระเท่ากับจํานวนทียังคงมีอยู่ในคณะกรรมการ
บริ ษทั กรรมการทีพ้นตําแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ
อืนนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั@งบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพือให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามทีกําหนด โดยบุคคลทีรับตําแหน่งแทนนั@นจะดํารงตําแหน่ งเท่าวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการทีมีการรับ
ตําแหน่งแทน
ให้ผอู้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีเตรี ยมและจัดการ
ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีก ารรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ทั ผูล้ งทุ น ผู้ถื อ หุ ้น และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีเข้าร่ ว มประชุมแต่ไม่ มีสิทธิ อ อกเสี ย งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และชอบทีจะเสนอผูช้ ่วยได้
คณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้มีการประชุ มอย่างน้อยปี ละ 4 ครั@ง เพือพิจารณางบการเงิ น การควบคุมภายใน การ
บริ หารความเสี ยง การปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายบริ ษทั มหาชน การเรี ยกประชุมให้ทาํ เป็ นหนังสื อเชิญ
ประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุม โดยกําหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั@งปี กรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านจะต้องเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ตากว่
ํ า 3 ใน 4 ของจํานวนครั@งทีมีการประชุมในปี นั@นๆ
7.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระหรื อกรรมการ
ภายนอกไม่ น้อยกว่ากึงหนึ งของกรรมการ และในการประชุ มแต่ละครั@งต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวน
กรรมการทั@งหมด และต้องมีกรรมการอิสระหรื อกรรมการภายนอกร่ วมประชุมอย่างน้อย 1 คน จึงจะถือว่าเป็ นองค์ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ าตอบแทน มี วาระการดํารงตําแหน่ ง คราวละ 3 ปี แต่ วาระการดํารงตําแหน่ ง ของ
กรรมการแต่ละคนนั@นจะอยู่ในตําแหน่ งได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั โดยจะต้องได้รับการ
คัดเลือกและแต่งตั@งจากคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั@งใหม่ได้
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมตามความจําเป็ นและสมควรแก่หน้าทีรับผิดชอบตาม
ข้อบังคับเกียวกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั@ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจะต้องแจ้งกําหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึงจัดส่ งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้ล่วงหน้าใน
เวลาอันสมควร เพือให้กรรมการได้พิจารณาเอกสารก่อนถึงวันประชุมพร้อมทั@งเสนอและรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพือทราบภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในแต่ละครั@ง
หน้ าทีและความรั บผิดชอบในการสรรหา
1. เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหากรรมการ โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ทีชัดเจนเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
เพือนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา แล้วจึงเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
2. เสนอนโยบายการคัดเลือกและสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร โดยต้องมีวิธีการหลักเกณฑ์ทีชัดเจน เป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพือนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
3. ทบทวนและนําเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื องเกียวกับนโยบายและกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคลซึงควร
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
4. สรรหา คัดเลือกและเสนอชื อบุคคลทีทรงคุณวุฒิ มีคุณ ธรรม จริ ยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมทีสมควรได้รับการ
แต่งตั@งเป็ นกรรมการและหรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารแล้วแต่กรณี
5. ทบทวนสัดส่ วน จํานวน และประสบการณ์ของกรรมการบริ ษทั รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะในการสรรหากรรมการแทน
ตําแหน่งทีว่างลง
6. ดูแลให้มีแผนสื บแทนตําแหน่งทีเฉพาะเจาะจงของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
7. วางข้อกําหนดต่างๆในสัญญาจ้างประธานเจ้าหน้าทีบริ หารรวมทั@งประเมินผลงานและเสนอแนะผูส้ ืบแทนตําแหน่ง
หน้ าทีและความรั บผิดชอบในการกําหนดค่ าตอบแทน
1. กําหนดนโยบายและรู ปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษ ทั โดยต้องมีวิธีการและหลักเกณฑ์ทีชัดเจน เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพือนําเสนอให้คณะกรรมการบริ ษ ัท
พิจารณา แล้วจึงเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
2. กําหนดนโยบายและรู ปแบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบริ หารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษ ัท โดยต้อ งมี วิ ธี ก ารและหลัก เกณฑ์ที ชัด เจน เป็ นธรรมและสมเหตุ สมผลเพื อนํา เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
3. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั@งทีเป็ นตัวเงินหรื อค่าตอบแทนรู ปแบบอืนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุดอืนทีคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั@ง รวมถึงประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของบริ ษทั
4. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ
ปั จจุบนั และเหมาะสมกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร แล้วแต่กรณี
5. ดูแลปรับปรุ งให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ได้รับผลตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้าทีและความรับผิดชอบ
ทีมีต่อบริ ษทั
6. กําหนดวิธีการประเมินผลงานของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร เพือพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจําปี โดย
คํานึงถึงหน้าที ความรับผิดชอบและความเสี ยงทีเกียวข้องรวมถึงการให้ความสําคัญกับการเพิมมูลค่าของส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ในระยะยาว
7. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปี แก่กรรมการเพือเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ
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7.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงและกํากับดูแล
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงและกํากับดูแลระดับองค์ กร
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงและกํากับดูแลระดับองค์กรซึ งผ่านการแต่งตั@ง จากคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ และกรรมการทีเป็ นตัวแทนจากฝ่ ายบริ หาร โดยมีประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ มีหน้าที ดังนี@
ด้ านการบริ หารความเสี ยง
มีหน้าทีพิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริ หารความเสี ยงและดําเนินการเพือให้มนใจได้
ั
ว่าแผนกลยุทธ์
ทีนําเสนอมีความสอดคล้องกับระดับความเสี ยงทีบริ ษทั ยอมรับได้ และเป็ นไปตามความต้องการของผูม้ ีส่วนได้
เสี ย
ให้การสนับสนุนการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หารความเสียงระดับปฏิบตั ิการ
ติดตามและประเมินผลถึงประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการบริ หารจัดการความเสี ยงโดยรวมภายในองค์กร
ทํา ความเข้า ใจต่ อ สถานการณ์ ต่ า งๆเพื อสามารถประเมิ น ความเสี ยงที อาจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อองค์กรและสามารถทําให้มนใจได้
ั
ว่าความเสี ยงเหล่านั@น ได้รับการจัดการกับความเสี ยงนั@นๆ
จนถึงระดับทีบริ ษทั ยอมรับได้
ให้คาํ แนะนําและให้ความเห็นชอบในการบริ หารความเสียงขององค์กร
ด้ านการกํากับดูแล
กําหนดและทบทวนนโยบาย ข้อ กําหนด และวิธีก ารปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปตามหลัก การกํากับดูแลกิ จการทีดี
กําหนดนโยบายและวางแผนเกี ยวกับกิ จกรรมทีเกี ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสัง คม ประชุ มติ ดตามความ
คืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั@งให้ขอ้ แนะนําและการสนับสนุนทีจําเป็ น
แก่ คณะทํางานบรรษัทภิบาล ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพือกํา หนดประเด็นทีควรปรับปรุ ง
เป็ นตัวแทนบริ ษทั ในการสื อสารและการดําเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั@งกับผูบ้ ริ หาร พนักงานและหน่วยงาน
ภายนอก
7.4 ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ทีได้รับการแต่งตั@งโดยคณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีรับผิดชอบ
บริ หารและจัดการบริ ษทั ให้มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีกําหนดไว้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีภายใต้
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั@งนี@ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
อาจจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการทีบริ ษทั อืนได้ แต่ตอ้ งไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าทีประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของบริ ษทั และ
กิจการนั@นต้องไม่เป็ นธุ รกิจประเภทเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษทั โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ก่อนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั อืน
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าทีบริ หารเป็ นหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ในเบื@องต้น จากนั@นจึงนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาเห็นชอบ โดยประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมีส่วนร่ วม
ในการกําหนดเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานของตนเองและรับทราบเป้ าหมายทีได้รับอนุมตั ิในแต่ละปี
การสรรหาผู้บริ หารระดับสูง
การสรรหากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาเบื@องต้นในการกลันกรองสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาและแต่งตั@งบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที
ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
โดยการคัดเลือกเป็ นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
8. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการต้องประชุ มอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั@ง โดยกําหนดวันประชุ มล่วงหน้าตลอดทั@งปี และอาจมีก าร
ประชุมวาระพิเศษตามความจําเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 2 คนขึ@นไป มีสิทธิ ร้องขอให้เรี ยกประชุม ทั@งนี@ ประธานกรรมการหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย
จะต้องกําหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีได้รับการร้องขอ
การเรี ยกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุม โดยระบุวนั
เวลา สถานที และกิ จการทีจะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณี จาํ เป็ นรี บด่วนเพือรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืน และกําหนดวันประชุมให้
เร็วกว่านั@นก็ได้
การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทั@งหมดจึงจะ
เป็ นองค์ประชุ ม ทั@ง นี@ ประธานกรรมการจะทํา หน้าทีเป็ นประธานในการประชุ ม หากในการประชุ ม คราวใด
ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการทีมาประชุ มเลือกกรรมการคน
หนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชี@ขาดของทีประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสี ยงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ งมีเสี ยงหนึ งเสี ยงในการ
ลงคะแนน และถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมมากขึ@นอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสี ยงชี@ขาด
ทั@งนี@ กรรมการทีมีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั@น
คณะกรรมการมีอาํ นาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ บุคคลต่างๆ ทีเกียวข้องของบริ ษทั มาให้ความเห็นเข้าร่ วม
ประชุม หรื อให้ขอ้ มูลเพือประกอบการพิจารณา
กรรมการทีไม่ เป็ นผูบ้ ริ หารต้องประชุ มร่ วมกัน โดยไม่ มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั@ ง เพือหารื อ
แลกเปลียนความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวข้องกับหน้าทีความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
ให้เลขานุการบริ ษทั หรื อผูท้ ได้
ี รับมอบหมายทําหน้าทีจดบันทึกการประชุม
9. เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั มีหน้าทีดําเนินการดังต่อไปนี@
จัดเตรี ย มและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผูถ้ ื อหุ ้น ซึ งได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสื อนัดประชุม
กรรมการและผูถ้ ือหุ ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นและรายงานประจําปี ของบริ ษทั รวมถึงงบ
การเงินรายไตรมาสของบริ ษทั
จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสี ยทีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
แนะนํากฏหมายทีเกียวข้องกับการทํางานและความรับผิดชอบของกรรมการ
ดําเนินการอืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการได้จดั ให้มีมาตรการเพือดูแลอย่างรอบคอบเมือมีรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีการกําหนด
นโยบายและขั@นตอนการอนุ มตั ิรายการทีเกียวโยงไว้อย่างชัดเจนและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ
ทานและให้ค วามเห็ น ต่ อการทํารายการระหว่างกันทีมี นัย สําคัญซึ งไม่อยู่ในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการและ
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ คํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ ซึ งคณะกรรมการทีมี
ส่ วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุมและงดออกเสี ยงในการพิจารณาวาระดังกล่าว
10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการร่ วมกันกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยมีท@งั การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที
ของตนเองเป็ นคณะ และการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าทีของตนเองเป็ นรายบุคคลซึงจะประเมินเป็ นประจําทุกปี และคณะกรรมการ
มีการนําผลการประเมินมาร่ วมกันพิจารณาและกําหนดแนวทางปรับปรุ งการทํางานต่อไป
นอกจากนี@ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั@ง คณะกรรมการจะมีการประเมินประสิ ทธิภาพการประชุมทั@งคณะ เพือ
นํามาปรับปรุ งพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการและการจัดประชุมให้ดียงขึ
ิ @น
11. การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการกํา หนดรู ป แบบและหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ ต อบแทนอื นๆแก่
คณะกรรมการทีชัดเจน โดยเปรี ยบเทียบกับระดับทีปฏิบตั ิในอุตสาหกรรม และนําเสนอขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ โดย
มีคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณากลันกรองจํานวนเงิ นค่าตอบแทนแต่ ละปี อย่าง
โปร่ งใส เป็ นธรรม และเหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอืนทีเกียวข้อง และประโยชน์
ทีได้รับจากกรรมการแต่ละคน
กรรมการทีได้รับการแต่งตั@งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลบริ ษทั ลักษณะธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆและข้อมูล
ธุ รกิ จทีสําคัญต่อการปฏิ บตั ิ หน้าทีกรรมการ รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนําให้รู้จกั คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกจากนี@ มีการส่ งเสริ มให้
กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนาทีเป็ นการเพิมพูนความรู้ต่อการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการอย่าง
น้อยปี ละ 1 คน
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุ มภายในทีครอบคลุมทุก ด้าน ทั@งด้านการเงิ น การปฏิบตั ิ ง าน การ
ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทีเกียวข้อง และการบริ หารความเสี ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลทีมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการปกป้ องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ้นและสิ นทรัพย์ของบริ ษทั อยูเ่ สมอ จัดให้มีการ
กําหนดลําดับขั@นของอํานาจอนุ มตั ิและความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงาน กําหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์
อักษร มีสาํ นักตรวจสอบภายในทําหน้าทีตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงาน ทั@งหน่ วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ รวมทั@งประเมินประสิ ทธิ ภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั@นๆ ทั@งนี@
คณะกรรมการจะดูแลให้สาํ นักตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าทีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําตามเวลาทีกําหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน แล้วจึงมีมติ
แต่งตั@งผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าทีเตรี ยมและจัดการ
ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประสานงานให้มีก ารรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ทั ผูล้ งทุ น ผู้ถื อ หุ ้น และตลาด
หลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบมี หน้า ทีเข้าร่ ว มประชุ มแต่ ไม่มีสิ ทธิ ออกเสี ย งในทีประชุ ม ใน
คณะกรรมการตรวจสอบและชอบทีจะเสนอผูช้ ่ วยได้ ในกรณี การแต่งตั@ง ถอดถอน และโยกย้ายผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี ยงทีมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสม เพือป้ องกันการทุจริ ต
ตลอดจนการปฏิบตั ิทีไม่เหมาะสมของบุคลากรในบริ ษทั และบุคคลภายนอกทีเกียวข้องของบริ ษทั
ส่ งเสริ มการสร้างค่านิยมความซื อสัตย์สุจริ ตและความรับผิดชอบให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั@งยกระดับความ
ตระหนักแก่บคุ ลากรของบริ ษทั ว่าการทุจริ ตเป็ นสิ งทีไม่ควรปฏิบตั ิ
จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินทีโปร่ งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีทีได้รับการยอมรับ
ระดับสากล
จัดให้มีช่ องทางในการสื อสารให้พนัก งานและผูม้ ี ส่วนเกี ยวข้องสามารถทีจะแจ้ง เบาะแส ข้อเสนอแนะหรื อ
ร้องเรี ยนกรณีเกียวกับการทุจริ ต โดยมีมาตรการคุม้ ครองสิ ทธิผแู้ จ้งเบาะแส
กําหนดให้มีมาตรการป้ องกันการมอบหรื อรับของกํานัล ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อืนใด การเลี@ยงรับรองหรื อ
ค่าใช้จ่ายทีเกิ นขอบเขตจํากัด ซึ งไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั หรื อเป็ นการฝ่ าฝื นกฏหมายในประเทศที
เกียวข้อง
กําหนดให้มีมาตรการป้ องกันการติ ดสิ นบนทุก รู ปแบบ ไม่ ว่าจะกระทําไปเพืออํานวยความสะดวกหรื อ เพื อ
ความสัมพันธ์ในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
การจัดซื@อจัดจ้างกับภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจทั@งในประเทศและต่างประเทศ ต้องดําเนิ นไปอย่างโปร่ งใส เป็ น
ธรรม ภายใต้กฏระเบียบและขั@นตอนปฏิบตั ิทีถูกต้อง
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จริ ยธรรมธุ รกิจ
ในการดําเนิ นธุ รกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายทีจะให้ความสําคัญเท่าเทียมและ
ควบคู่กนั ไประหว่างความสําเร็ จตามเป้ าหมายและรูปแบบและวิธีการทีใช้ในการให้ได้มาซึงความสําเร็ จนั@น ๆ
เพือให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดข้อประพฤติปฏิบตั ิ สําหรับการประกอบธุ รกิ จขึ@นไว้
สําหรับให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานยึดถือในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงได้รวบรวมข้อพึงปฏิบตั ิดงั กล่าวจัดทําเป็ นเอกสาร “คู่มือ
จริ ยธรรมธุ รกิจ” ขึ@น เพือให้เกิดความชัดเจนสะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ทีจะได้รับทราบถึงมาตรฐานการ
ปฏิ บ ตั ิ ที บริ ษ ัท คาดหวัง นับตั@ง แต่ ก ารปฏิ บตั ิ ต่ อพนัก งาน ผูถ้ ือ หุ ้น ลูก ค้า คู่ ค้า คู่ แ ข่ ง ขัน ทางการค้า และต่ อ สังคมส่ วนรวม ทั@ง นี@
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีกลไกและกระบวนการทีจะดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังโดยเคร่ งครัด
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จริยธรรมธุรกิจ
ในการดําเนิ นธุ รกิจนอกจากจะให้ความสําคัญกับความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานแล้ว บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซา จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความสําคัญกับรู ปแบบและวิธีการของการปฏิบตั ิงานทีจะให้เกิดความสําเร็ จดังกล่าวควบคู่กนั เสมอมา
ทั@งนี@โดยยึดถือความมีจริ ยธรรม ซึ งรวมถึงความยุติธรรมและคุณธรรม เป็ นหลักในการทําธุ รกรรมและติดต่อสัมพันธ์กบั ผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุกฝ่ าย การดําเนินการตามหลักการดังกล่าวได้เป็ นส่ วนสําคัญยิงอย่างหนึงของบริ ษทั ได้ประสบกับความสําเร็ จและเป็ นทียอมรับ
จากทุกฝ่ ายทีเกี ยวข้อง บริ ษทั จึงยึดถือนโยบายดังกล่าวต่อไปและจะพัฒนามาตรฐานให้สูงยิงขึ@น คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาํ หนด
จริ ยธรรมธุ รกิจเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิซึงมีดงั ต่อไปนี@
1. จริ ยธรรมของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
1. ปฏิบตั ิหน้าทีตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
2. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความซือสัตย์ สุ จริ ต ระมัดระวัง รอบคอบและมีจริ ยธรรม เพือประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทีเกียวข้อง
3. อุทิศเวลาเพือการปฏิบตั ิหน้าทีของตนอย่างเต็มกําลังความรู้ความสามารถ
4. หลีกเลียงการประพฤติปฏิบตั ิทก่ี อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
5. ในกรณี ทีมี ก ารทําธุ ร กรรมทีเกี ยวเนื องระหว่างตนเองกับบริ ษ ทั ให้ก ระทําธุ ร กรรมนั@นเสมื อนการทําธุ ร กรรมกับ
บุคคลภายนอก ทั@งนี@กรรมการหรื อพนักงานทีมีส่วนได้เสียในรายการนั@นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
6. ไม่กระทําหรื อเข้าไปมีส่วนเกียวข้องกับการรับหรื อให้ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริ ตกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยที
เกียวข้องกับบริ ษทั ไม่ใช้โอกาสหรื อข้อมูลทีได้จากการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรื อใน
การทําธุรกิจทีแข่งขันกับบริ ษทั หรื อธุ รกิจทีเกียวเนือง
7. รักษาเกียรติของตนให้เป็ นทียอมรับในสังคม วางตัวให้เหมาะสมกับบทบาท หน้าทีและกาลเทศะ
8. ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ืนด้วยความมีน@ าํ ใจ เคารพในสิ ทธิและศักดิvศรี ของผูอ้ ืน ให้เกียรติซึงกันและกัน
9. รักษาข้อมูลความลับของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ไม่ให้รัวไหลไปยังบุคคลอืนทีไม่เกียวข้อง แม้ว่าจะสิ@นสุ ด
การปฏิบตั ิหน้าทีกับบริ ษทั แล้วก็ตาม ยกเว้นกรณี ทีเป็ นไปตามกฏหมายหรื อเงือนไขผูกพันทีต้องปฏิบตั ิตาม
10. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือประโยชน์ของตนในการซื@ อ ขาย โอน รับโอนหุ ้นของบริ ษทั หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอืน
เพือประโยชน์ในการ ซื@อ ขาย โอน รับโอนหุน้ ของบริ ษทั
2. จริ ยธรรมของพนักงาน
1. รักษาวินยั ตามทีได้บญั ญัติเป็ นข้อห้ามและข้อปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัดอยูเ่ สมอ
2. ดํารงตนตั@งมันในความซือสัตย์ สุจริ ตและเทียงธรรม มีจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที
3. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเท และตั@งใจปฏิบตั ิหน้าทีให้เกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่บริ ษทั
4. แสวงหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ งงานในความรับผิดชอบให้มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
5. ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระวังรักษาประโยชน์ของบริ ษทั ไม่ประมาท เลินเล่อในหน้าทีการงาน
6. รักษาเกียรติของตนให้เป็ นทียอมรับในสังคม วางตัวให้เหมาะสมกับบทบาท หน้าทีและกาลเทศะ
7. ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ืนด้วยความมีน@ าํ ใจ เคารพในสิ ทธิและศักดิvศรี ของผูอ้ ืน ให้เกียรติซึงกันและกัน
8. รับฟังความเห็นของผูอ้ ืนด้วยเหตุผลและปราศจากอคติ
9. ไม่รายงานเท็จหรื อปกปิ ดข้อความซึงควรแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชา
10. สุ ภาพ เรี ยบร้อย รักษาความสามัคคีและไม่กระทําการอย่างใดทีเป็ นการกลันแกล้งกัน
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11. รักษาข้อมูลความลับของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ไม่ให้รัวไหลไปยังบุคคลอืนทีเกียวข้อง แม้ว่าจะสิ@ นสุ ด
การปฏิบตั ิหน้าทีกับบริ ษทั แล้วก็ตาม ยกเว้นกรณี ทีเป็ นไปตามกฏหมายหรื อเงือนไขผูกพันทีต้องปฏิบตั ิตาม
12. ไม่ใช้ขอ้ มูลทีได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าทีเพือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ ืนโดยมิชอบ
13. ไม่อาศัยหรื อยินยอมให้ผอู้ ืนอาศัยอํานาจหน้าทีของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อ
ผูอ้ ืน การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าทีโดยมิชอบเพือให้ตนเองหรื อผูอ้ ืนได้ประโยชน์ทีมิควรได้
3. จริ ยธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
3.1 จริ ยธรรมต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษ ทั มีนโยบายทีจะดําเนิ นธุ รกิจอย่างซื อสัตย์สุจริ ต ถูกต้องและมีจริ ยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างทีสุ ดทีจะ
พัฒนากิจการให้เจริ ญเติบโตและสร้างผลตอบแทนทีดีให้กบั การลงทุนของผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื องและยังยืน โดยยึดหลักการ
ปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผูถ้ ือหุน้
เพือสนองนโยบายดังกล่าว บริ ษทั มีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี@
1. ดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความซือสัตย์ สุ จริ ตตลอดจนตัดสิ นใจดําเนิ นการใด ๆ ด้วยจิตอันบริ สุทธิv ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และรายย่อย เพือประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
2. จัดการดูแลมิให้สินทรัพย์ขององค์กรเสือมค่าหรื อสูญหายโดยมิชอบ
3. รายงานสถานการณ์ขององค์กรอย่างสมําเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริ งและทันเวลา
4. แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั@งทางบวกและทางลบ ซึ งตั@งอยู่
บนพื@นฐานของความเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
5. ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กียวข้องโดยให้ขอ้ มูลใด ๆ ของ
องค์กร ซึ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เปิ ดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก และ/หรื อดําเนินการใด ๆ
ในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
6. ปฏิบตั ิตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างเคร่ งครัด กรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ ต้องแจ้งให้ผู้
ถือหุ ้นทราบโดยไม่ชกั ช้า หรื อเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิการดําเนิ นการในเรื องทีมีนยั สําคัญ ซึ งไม่
อยูใ่ นอํานาจของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อฝ่ ายจัดการ
7. มุ่งมันในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมันคง เพือผูถ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทนทียังยืนจากการดําเนินงาน
ทีมีประสิ ทธิภาพและผลประกอบการทีดีของบริ ษทั
3.2 จริ ยธรรมต่อลูกค้า
บริ ษ ทั ตระหนักถึงความสําคัญของความพอใจของลูกค้าทีมีต่อความสําเร็ จของธุ รกิ จของบริ ษทั จึงมีเจตจํานงที จะ
แสวงหาวิธีการทีจะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิงขึ@นตลอดเวลาและได้กาํ หนดเป็ น
นโยบายและข้อปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี@
1. ส่ งมอบสิ นค้าและให้บริ การทีมีคุณภาพตรงตามหรื อสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาทีเป็ นธรรม
2. ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อข้อตกลงต่างๆทีมีต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม กรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตอ้ งรี บเจรจากับลูกค้า
ล่วงหน้า เพือร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันมิให้เกิดความเสี ยหาย
3. ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพือให้ทราบเกียวกับสิ นค้าและบริ การ โดย
ไม่มีการกล่าวอ้างเกิ นความเป็ นจริ งอันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกียวกับคุณภาพ ปริ มาณหรื อเงือนไขใดๆของ
สิ นค้าหรื อบริ การนั@น ๆ
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4. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและเป็ นทีวางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบและกระบวนการที
ให้ลูก ค้าร้ องเรี ย นเกี ยวกับคุณภาพ ปริ ม าณ ความปลอดภัยของสิ นค้าและบริ ก าร รวมทั@ง ความรวดเร็ วในการ
ตอบสนองหรื อส่ งมอบและการดําเนินการอย่างถึงทีสุด เพือให้ลกู ค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
5. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นาํ ไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ีเกียวข้องโดยมิชอบ
6. ให้คาํ แนะนําเกียวกับวิธีการใช้สินค้าและบริ การของบริ ษทั ให้มีประสิทธิ ภาพ เป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าสูงสุด
7. ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
8. ดูแลสภาพแวดล้อม พื@นทีภายในและบริ เวณโดยรอบทรัพย์สินภายในและบริ เวณโดยรอบทรัพย์สิน ภายใต้การ
ดูแลของบริ ษทั ให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวติ และทรัพย์สิน
3.3 จริ ยธรรมต่อคู่คา้
บริ ษทั มีนโยบายทีจะให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และตั@งอยูบ่ นพื@นฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนทีเป็ นธรรมต่อ ทั@ง สองฝ่ าย หลีก เลียงสถานการณ์ทีทําให้เกิ ดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
รวมทั@งปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา ให้ขอ้ มูลทีเป็ นจริ งรายงานทีถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกซึงตั@งอยูบ่ นพื@นฐาน
ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี@
1. ไม่เรี ยก ไม่รับหรื อจ่ายผลประโยชน์ใด ๆทีไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้
2. กรณี ทีมีขอ้ มูลว่ามีการเรี ยก การรับ หรื อการจ่ายประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริ ตเกิ ดขึ@น ต้องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้
และร่ วมกันแก้ปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบตั ิตามเงือนไขต่างๆ ทีตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื อนไขข้อใดได้ ต้องรี บแจ้ง
ล่วงหน้า เพือร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
4. รักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คา้ และให้ความร่ วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ งแวดล้อม
5. ดูแลให้มีระบบจัดซื@ อจัดจ้างสิ นค้าและบริ การทีมีความโปร่ งใส โดยปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ น
ธรรม เป็ นไปตามระเบียบบริ ษทั
6. ตรวจรับสินค้าหรื อตรวจรับงานและจ่ายชําระค่าสินค้าหรื อบริ การอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
7. ดูแลให้มีระบบการจัดซื@ อจัดจ้างสิ นค้าและบริ การอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยมี
หลัก เกณฑ์ก ารคัด เลื อ กและปฏิ บ ตั ิ ต่ อ คู่ ค้า ทุ ก รายอย่า งเท่ า เที ย มกัน เป็ นไปตามกฎระเบี ย บของบริ ษ ัท และ
หน่วยงานของรัฐทีเกียวข้อง
8. กําหนดให้มีกระบวนการคัดกรองคู่คา้ ก่อนการเข้ารับงาน ตลอดจนมีการประเมินผลการดําเนินงานและความเสี ยง
ของคู่คา้ เป็ นประจําทุกปี
9. บุคลากรของบริ ษทั ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดซื@ อจัดจ้างกับคู่คา้ ทีมีความเกียวข้องกับตนเอง เช่น
บุคคลหรื อกิจการในครอบครัว พีน้อง ญาติสนิท เป็ นต้น
3.4 จริ ยธรรมต่อเจ้าหนี@
1. ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อข้อตกลงต่างๆ ทีมีต่อเจ้าหนี@อย่างเคร่ งครัด กรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิ ได้ต้องรี บเจรจากับ
เจ้าหนี@ล่วงหน้าเพือร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
2. บริ หารงานเพือให้เจ้าหนี@มนใจในฐานะการเงิ
ั
น และความสามารถในการชําระหนี@ทีดีของบริ ษทั
3. บริ หารเงินกูย้ ืมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นาํ เงินไปใช้ในทางทีอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
บริ ษทั
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3.5 นโยบายและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน
บริ ษทั ตระหนักดีว่าพนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั ทีมีคุณค่ายิง จึงเป็ นนโยบาย
ของบริ ษทั ทีจะให้การปฏิบตั ิทีเป็ นธรรมทั@งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่ง ตั@งโยกย้าย ตลอดจนจัดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพ เพือให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริ ษทั จึงได้มีการยึดแนวทางในการปฏิบตั ิต่อพนักงาน ดังต่อไปนี@
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชนและศักดิvศรี ของความเป็ นมนุษย์
2. ให้ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมแก่พนักงาน เพือให้พนักงานได้ค่าตอบแทนทีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
4. การแต่งตั@งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุ จริ ตใจและเป็ นธรรม มี
ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
5. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึงและสมําเสมอ
6. รับฟั งข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ เคารพสิ ทธิ ในการแสดงความเห็นของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค โดยปราศจากการแทรกแซง รวมถึ ง การจัด ให้มี ก ระบวนการรับ ฟั ง ข้อ คิ ด เห็ น ข้อ ร้ อ งเรี ย นอย่าง
เหมาะสมและเป็ นธรรม
7. ปฏิบตั ิตามกฏหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
8. หลีกเลียงการกระทําใดๆทีไม่เป็ นธรรมซึ งอาจมีผลกระทบต่ อความมันคงในหน้าทีการงานของพนักงาน หรื อ
คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
9. สนับสนุนการหารื อและความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั กับพนักงานหรื อตัวแทนพนักงานในการนําเสนอข้อมูลแก่ ผมู้ ี
อํานาจในการตัดสินใจของบริ ษทั เกียวกับการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ การทํางานเพือให้เกิดการพัฒนาร่ วมกัน
3.6 จริ ยธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า
บริ ษ ทั มีนโยบายทีจะปฏิบตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่ งกฏหมายเกียวกับหลัก
ปฏิ บตั ิ ก ารแข่ งขัน ทางการค้า ไม่ ละเมิ ดความลับหรื อล่วงรู้ ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมี แนวปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี@
1. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทีดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ตหรื อไม่ชอบด้วยกฏหมาย
3. ไม่ทาํ ลายชือเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายหรื อด้วยวิธีการทีไม่เหมาะสม
3.7 จริ ยธรรมต่อสังคม ชุมชนและสิงแวดล้อม
1. ดําเนิ นธุ รกิ จทีเป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ งแวดล้อมตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถินทีหน่วยงานของบริ ษทั ตั@งอยู่
2. ยึดมัน ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองทีดีท@งั ในด้านการดูแลรักษาสิงแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริ ษทั
3. ปฏิบตั ิตามกฏหมายและข้อบังคับทีเกียวข้องอย่างครบถ้วน
4. มุ่งเน้นทีจะใช้ความพยายามอย่างต่อเนืองทีจะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสิงแวดล้อม
5. ดูแลความปลอดภัยทั@งทีดําเนินการเองและร่ วมมือกับรัฐและชุมชน
6. ดําเนิ นการปลูกฝังจิตสํานึ กของพนักงานทุกระดับให้มีความเข้าใจในหน้าทีและบทบาทความรับผิดชอบในการ
มุ่งมันทีจะรักษาคุณภาพของสิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
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ทางด้านสังคม ชุ มชนและสิ งแวดล้อมโดยผูบ้ ริ หารอย่างต่อเนื องและสมําเสมอ เพือเป็ นแนวทางในการพัฒ นา
ปรับปรุ งต่อไป
3.8 จริ ยธรรมต่อภาครัฐ
1. ให้ความร่ วมมือกับภาครัฐในการปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและข้อบังคับทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจอย่างเคร่ งครัด
2. ส่ งเสริ มโครงการทีเป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะทั@งนโยบายจากรัฐและกิจกรรมทีบริ ษทั สร้างขึ@น
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
1. นโยบายการเก็บรักษาและการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษ ทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จําหัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
ดังนั@น การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ขอ้ มูลภายในจึงเป็ นนโยบายทีมีความสําคัญมาก บุคลากรของบริ ษทั จะต้องไม่นาํ
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ซึงยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ ืน การเปิ ดเผย
ข้อมูล ทีสําคัญทางธุ รกิจจะต้องเป็ นไปโดยบุคคลผูม้ ี อาํ นาจและจะต้องเกิดความเสมอภาค ยุติธรรม เท่าเทีย มและ
โปร่ งใส ในกรณี ทีมีข่าวลือต่างๆ ซึ งมีผลต่ อการตัดสิ นใจในการลงทุน บริ ษทั จะต้องให้ผูม้ ีอาํ นาจออกมาเพือชี@ แจง
ข้อเท็จจริ งโดยเร็วทีสุ ด
2. นโยบายด้ านความปลอดภัยสารสนเทศ
การใช้งานระบบสารสนเทศจะต้องเป็ นไปเพือการดําเนินธุรกิจเท่านั@น โดยพนักงานทุกคนมีหน้าทีทีจะต้องปฏิบตั ิ
ตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงกฏหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้อง พนักงานจะต้องใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีมีลิขสิ ทธิvทีถูกต้อง นอกจากนี@ พนักงานทุกคนจะต้องไม่ใช้สืออินเตอร์ เน็ตเพือค้นหาข้อมูลที
ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรื อขัดต่อกฏหมายและนโยบายต่างๆ ทีเกียวข้อง
3. นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในทีครอบคลุมทุกด้านทั@งด้านการเงิน การปฏิบตั ิงาน
การดําเนินการให้เป็ นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับและระเบียบทีเกียวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลทีมี
ประสิ ทธิภาพเพียงพอในการป้ องกัน รักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ และทรัพย์สินของบริ ษทั อยูเ่ สมอ จัดให้มีการ
กําหนดลําดับขั@นของอํานาจอนุ มตั ิและความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงาน กําหนดระเบียบงานเป็ นลายลักษณ์
อักษร มีสาํ นักตรวจสอบภายในทําหน้าทีตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานทั@งหน่ วยงานธุรกิจและหน่ วยงาน
สนับสนุ น ให้เ ป็ นไปตามทีกําหนดไว้ รวมทั@ง ประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของ
หน่วยงานนั@น ๆ ทั@งนี@ คณะกรรมการดูแลให้สาํ นักตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้าทีตรวจสอบและ
ถ่วงดุลได้อย่างเต็มทีและให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําตามเวลาทีกําหนดไว้
นอกจากนี@ยงั ได้จดั ให้มีนโยบายการบริ หารความเสี ยงตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยผูบ้ ริ หารจะต้องเข้าใจ
ถึงปัจจัยเสียง มีการประเมินระดับความเสี ยงทั@งทางด้านโอกาสเกิดและผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ@น และสามารถบริ หาร
ความเสี ยงดังกล่าวให้อยูใ่ นระดับทีบริ ษทั ยอมรับได้อย่างทันเวลา
4. นโยบายเคารพกฏหมายและสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ให้การสนับสนุ นและเคารพการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน ให้ความเคารพนับถือและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ ายด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่แบ่งแยกเชื@อชาติ ศาสนา อายุ เพศ
5. นโยบายการมีส่วนร่ วมทางการเมือง
บริ ษ ทั มีน โยบายไม่ เข้าร่ วมหรื อไม่ แสดงความคิดเห็ นใดๆ ทีทําให้เข้าใจว่าบริ ษ ทั มีส่วนเกี ยวข้องหรื อให้การ
สนับสนุนพรรคการเมือง หรื อฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ งอันเป็ นเหตุให้เกิดความไม่สามัคคีกนั หรื อ
เพือได้รับสิ ทธิพิเศษอันมิชอบ
6. นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม ชุมชนและสิ งแวดล้ อม
บริ ษ ทั มีน โยบายทีจะสื อสารสร้ างความเข้าใจทีดี ภ ายในองค์ก รในด้านความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุ มชนและ
สิ งแวดล้อมเพือการพัฒนาทียังยืน รวมถึงทําการประชาสัมพันธ์แนวทางและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
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8.

9.

10.
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และสิ งแวดล้อมต่อบุคคลภายนอกเพือสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติทีดีเพือสนับสนุนการดําเนินการของบริ ษทั เช่น
การรับนักศึกษาวิชาการโรงแรมจากสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าฝึ กงานกับโรงแรมและรี สอร์ ทในเครื อเซ็นทารา เพือ
เป็ นการสร้างโอกาสให้กบั นักศึกษา นอกจากนี@ ยงั ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาโครงการช่วยเหลือชุมชนแบบครบวงจรใน
การสร้างงาน สร้างอาชีพให้สามารถเลี@ยงตนเองและครอบครัวได้
นอกจากนี@ บริ ษทั ยังได้มุ่งมันดําเนิ นการให้สอดคล้องกับข้อกําหนดกฏหมายและข้อกําหนดอืนๆทีเกียวข้องกับ
ลักษณะปั ญหาสิ งแวดล้อมขององค์กร มีการทบทวน ติดตามและประเมินผลด้านสิ งแวดล้อมจากบริ การของบริ ษทั ใน
การลดภาระให้กบั สิ งแวดล้อม โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้กบั พนักงานทุกคนเพือให้มีความเข้าใจในหน้าทีและบทบาท
ความรับผิดชอบในการมุ่งมันในการทีจะรักษาคุณภาพของสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน
นโยบายด้ านการอนุรักษ์พลังงาน
กําหนดให้มีนโยบายในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกําหนดอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
ในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั โดยพัฒนาระบบและบริ หารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล โดยจัดให้มีการฝึ กอบรมเพือพัฒนางานด้านพลังงาน มีการสื อสารนโยบายและกิจกรรมทีเกียวข้องกับการ
อนุ รักษ์พลังงานให้พนักงาน เพือกระตุน้ และปลูกจิตสํานึกให้ทุกคนมีความตระหนักในความสําคัญและมีส่วนร่ วมใน
การอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กําหนดให้มีการปฏิบตั ิตามกฏหมาย ข้อกําหนดและระเบียบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพือความปลอดภัย
สําหรับพนักงานรวมถึงลูกค้าทีเราให้บริ การโดยจัดให้มีการทบทวน ติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น การลดความเสี ยงจากอุบตั ิเหตุทีเกิดจากการทํางานหรื อความเจ็บป่ วยอันเนืองมาจาก
การปฏิบตั ิงานไม่ถูกวิธี เพือนําไปสู่ กระบวนการปรับปรุ งอย่างต่อเนื องและมีประสิ ทธิภาพ โดยจัดให้มีการฝึ กอบรม
แก่ บุคลากรอย่างต่อเนืองและสมําเสมอในด้านการเตรี ยมความพร้อมเพือรับมือต่ อเหตุ การณ์วิกฤตต่าง ๆทีสามารถ
เกิดขึ@น
นโยบายด้ านการประชาสั มพันธ์ และการตลาด
บริ ษทั จะทําการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างชัดเจน ครบถ้วน ทันเวลา เท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยต้องอยู่
บนพื@นฐานของควมเป็ นจริ ง ไม่บิดเบือน หรื อชี@ นาํ อันเป็ นผลให้ผบู้ ริ โภคเกิ ดความเข้าใจผิด และเนื องจากสภาพและ
ความคาดหวังของสังคม รวมถึง โซเชียล เน็ตเวิร์ค (Social Network) ได้มีอย่างแพร่ หลาย ดังนั@น การติดต่อสื อสารและ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ จะต้องมีความถูกต้องและรวดเร็ ว นอกจากนี@ยงั รวมไปถึงการให้สมั ภาษณ์กบั สือต่าง ๆ
จะต้องทําอย่างเต็มใจเต็มกําลังความสามารถ
นโยบายด้ านภาษี
บริ ษ ทั จัดให้มีก ารบริ หารจัดการด้านภาษี อย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ ตามแนวทางทีกฎหมายและ
ระเบียบทีเกี ยวข้องของทุกประเทศทีบริ ษทั ดําเนิ นการ เพือให้บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีทีเหมาะสม และ
สร้างมูลค่าเพิมเพือประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีเกี ยวข้อง นอกจากนี@ ยงั จัดให้มีการวางแผน ศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริ ษทั ให้เหมาะสมก่อนเข้าลงทุน
นโยบายด้ านทรัพย์ สินทางปัญญา
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจและส่ งเสริ มให้บุคลากรปฏิบตั ิงานภายใต้กฎหมายหรื อข้อกําหนดทีเกียวกับสิ ทธิ ในทรัพย์สิน
ทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็ นเครื องหมายการค้า สิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิv ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปั ญญาด้านอืนที
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กฎหมายกําหนด รวมถึงส่ งเสริ มบุคลากรของบริ ษทั ให้ตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพสิ ทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา ทั@งในด้านทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงานโดยตรงและการดําเนินชีวติ ประจําวัน
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