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จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า 
 

  บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัให้มีกฏจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบติัของคู่ค้า 
เพ่ือให้คู่คา้ของบริษทัฯ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจกบับริษทัฯ โดยอา้งอิงแนวทางการปฏิบติั กฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัประเทศ ภูมิภาค และสากล เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษทั    
ภิบาลและมีความรับผิดชอบท่ีครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างความยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานอยา่งเป็นรูปธรรม รวมถึงการติดตามการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประมวลจรรยาบรรณน้ีอยา่งเคร่งครัด 

คู่คา้ หมายถึง ผูผ้ลิต ผูรั้บเหมา ผูข้ายสินคา้/บริการ ผูรั้บจา้ง หุน้ส่วนร่วมลงทุน ตวัแทนขาย ผูจ้ดัจ าหน่าย ท่ีปรึกษา 
และ/ หรือใหบ้ริการทั้งท่ีเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาแก่บริษทัฯ  

เอกสารฉบบัน้ีมุ่งหวงัใหคู้่คา้ท่ีประกอบธุรกิจกบับริษทัฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบติั ครอบคลุม การด าเนินธุรกิจของ
บริษทัคู่คา้ และพิจารณาประยกุตใ์ชก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของคู่คา้ตามความเหมาะสมดงัน้ี 
1. จริยธรรมทางธุรกจิ (Business Integrity) 

1.1 ความซ่ือสัตย์สุจริต การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน และการไม่กดีกนัทางการค้า  
     (Business Honesty, Anti-corruption, Anti-trust) 

1. ด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย และกฎระเบียบทางการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 
2. ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความถกูตอ้ง โปร่งใส ซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม และ ตรวจสอบได ้
3. ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้อง ด าเนินการหรือยอมรับการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริต

คอร์รัปชั่นและติดสินบนดว้ยการเสนอ หรือสัญญาจะให้เงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใดๆ เพ่ือให้คู่คา้
ไดเ้ปรียบทางการคา้ 

4. สนบัสนุนและร่วมมือในการต่อตา้นการทุจริต หรือการปฏิบติัผิดต่อจริยธรรมไม่ว่ากบั หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือสาธารณชนทัว่ไป  

5. วางแผนบริหารความเส่ียง สร้างกลไกการรายงานและติดตามผล และ/หรือจดัฝึกอบรมสร้างความตระหนกัรู้
ถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตแก่ลกูจา้งของคู่คา้ 

1.2 การเกบ็รักษาความลบั (Information Confidentiality) 
1. ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัทางธุรกิจ ตลอดจนขอ้มูลความลบัเก่ียวกบับริษทัฯ หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ของ

บริษทัฯ ซ่ึงมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มลูหรือล่วงรู้อนัเน่ืองมาจากงานท่ีรับจา้ง  
2. ไม่น าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนใ์ดๆโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากบริษทัฯ  
3. ไม่น าขอ้มลูภายในของบริษทัฯ ไปแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

1.3 การเปิดเผยข้อมูล (Information Disclosure) 
1. เปิดเผยขอ้มลูของตนเองอยา่งถกูตอ้ง โปร่งใส และครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1.4 การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
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1. ด าเนินธุรกิจภายใตก้ฎหมาย หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
2. ตระหนกัถึงความส าคญัของการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา และตรวจสอบใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบติังาน

ไม่เป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

2.สวสัดกิารแรงงานและหลกัสิทธิมนุษยชน (Labour Welfare & Human Rights) 
2.1 การปฏิบัตอิย่างเป็นธรรม (Fair and Equal Treatment) 

1. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพ ค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ิน
ก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา การแสดงออกทางความคิด สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติตระกูล 
แนวคิดทางการเมืองตลอดจนสถานภาพเก่ียวกบัการสมรส 

2.2 การคุ้มครองสิทธิของแรงงาน (Protection of Labor or Worker Rights) 
1. ไม่จา้งแรงงานเด็กท่ีอายุต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด กรณีมีการจา้งแรงงานท่ีอายุเกินเกณฑ์ท่ีกฎหมาย

ก าหนด แรงงานดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองตามท่ีกฎหมายก าหนดทุกประการ 
2. กรณีใชแ้รงงานต่างดา้วตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งถูกตอ้ง 
3. พิจารณาจดัสรรท่ีพกัอาศยัท่ีเหมาะสมให้กบัแรงงานในพ้ืนท่ีงานก่อสร้าง โดยค านึงถึงความปลอดภยัและ

สุขภาพอนามยั และ จดัสรรพ้ืนท่ีพกัอาศยัส าหรับเดก็ใหอ้ยูห่่างจากพ้ืนท่ีงานก่อสร้าง 
4. ใหเ้สรีภาพแก่ลูกจา้งในการใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดูแลลูกจา้งตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงการเขา้ร่วม

ในกระบวนการเจรจาต่อรองตามขั้นตอนของกฎหมาย 
2.3 การไม่บังคับใช้แรงงาน (Do Not Use Forced Labor) 

1. ไม่ปฏิบติัต่อแรงงานในลกัษณะแรงงานทาส รวมถึงการลงโทษทางกายภาพ การขู่เข็ญ การกกัขงั หรือข่มขู่
แรงงานของตนเอง แรงงานตอ้งปฏิบติังานดว้ยความสมคัรใจ 

2. แรงงานสามารถหยุดงาน หรือยกเลิกการว่าจา้งงานไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด หากมีการแจง้คู่คา้ถึงเหตุผลอนั
สมควร 

2.4 ผลตอบแทนระยะเวลาการท างาน (Wages, Benefits and Working Hours) 
1. จดัสรรค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ศกัยภาพตามท่ีลกูจา้งพึงไดรั้บ และไม่ต ่ากวา่เกณฑ์

มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
2. จดัสรรเวลาการท างาน การท างานล่วงเวลา และวนัลาหยดุตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3. การท างานล่วงเวลาหรือท างานในวนัหยดุตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจของลูกจา้ง 

3.อาชีวอนามยัและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety) 
3.1 สภาพแวดล้อมปลอดภัยในที่ท าางาน (Work Safety Environment) 

1. ดูแลความปลอดภยัของลูกจา้งและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยการสร้างและส่งเสริมความปลอดภยัและสุขอนามยัใน
สถานท่ีท างาน  
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2. จัดสรรส่ิงอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เพ่ือลดความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุและ
ผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน รวมทั้งมีการจดัสรรอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลใน
สถานท่ีปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 

3. จดัเตรียมแผนส าหรับกรณีฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีต่างๆ ในการปฏิบติังาน รวมไปถึงแผนการจดัการ
อพยพแรงงาน/พนกังาน แผนฝึกอบรม และฝึกซอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 

3.2 คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการบริการ (Products & Services Quality and Safety Standards) 
1. รับรองมาตรฐานความปลอดภยัของผลงานหรือบริการท่ีรับจา้งจากบริษทัฯ และค านึงถึงความปลอดภยัต่อ

พนกังาน ลกูคา้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 
2. จดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ผ่านวิธีการควบคุมและบริหาร

จดัการอยา่งเหมาะสม เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตรงตามขอ้ก าหนดของบริษทัฯ และค ารับรองท่ีคู่คา้
ใหไ้ว ้

3. แสดงหลกัฐานหรือเอกสารรับรองแหล่งท่ีมาของผลิตภณัฑแ์ละบริการ  รวมถึงมาตรฐานดา้นคุณภาพและ
ความปลอดภยัของกระบวนการผลิตแก่บริษทัฯ และผูเ้ก่ียวขอ้ง  หากไดรั้บการร้องขอระหว่างการตรวจ
ประเมิน 

4. สนบัสนุนการจดัหาสินคา้และบริการจากคู่คา้ในทอ้งถ่ิน ตลอดจนส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบ และผลิตภณัฑใ์น
ทอ้งถ่ินท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือสร้างงาน สร้างรายไดใ้หแ้ก่คนในพ้ืนท่ีและเป็นการลดตน้ทุนของสินคา้  

4.ความยัง่ยนืทางส่ิงแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
4.1 หลกีเลีย่งวตัถุอนัตรายและค านึงถึงความปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม  
     (Avoidance of Hazardous Materials and Product Safety Oriented) 

1. ระบุและแจง้ให้บริษทัฯ ทราบเม่ือมีการใชว้ตัถุอนัตรายหรือใชส้ารเคมีท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ในการ
ผลิตและ/หรือใหบ้ริการกบับริษทัฯ รวมทั้งมีแผนการเคล่ือนยา้ยและการก าจดัท่ีชดัเจน เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนและสงัคมรอบขา้ง 

4.2 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดขยะและมลพษิ  
     (Efficient Use of Resources and Reduction Waste & Pollution)  

1. ปฏิบติังานโดยค านึงถึงการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ 
2. บริหารจัดการของเสียจากการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
3. ส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบ และผลิตภณัฑใ์นทอ้งถ่ินท่ีมีมาตรฐาน 
4. มีส่วนร่วมโดยการส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบับริษทัฯ เพ่ือบรรเทาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
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5.ปรับปรุงประสิทธิภาพ / การพฒันานวตักรรม (Efficiency Improvement / Business Innovation) 
ร่วมคิด ด าเนินการ ตลอดจนแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง พฒันากระบวนการ

ท างานอยา่งต่อเน่ือง อนัน ามาซ่ึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือนวตักรรมทางธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

6.ช่องทางการแจ้งเบาะแสและเร่ืองร้องเรียน (Whistleblowing & Communications Channels) 
ในกรณีท่ีคู่คา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ มีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่

ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ท่านสามารถสอบถาม 
หรือแจง้เบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่างๆ ในช่องทางการติดต่อดงัน้ี 
โทรศพัท์:  (02) 769-1234 ต่อ 6134  อีเมล: whistleblower_centel@chr.co.th หรือไปรษณีย:์  คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ าากดั (มหาชน)  999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 
 
 
 

นายธีระยทุธ จิราธิวฒัน์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

24 ตุลาคม 2561 
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