จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า
บริ ษทั โรงแรมเซ็ นทรั ลพลาซา จากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มีกฏจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิ บตั ิ ของคู่ ค ้า
เพื่ อให้คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ โดยอ้างอิ งแนวทางการปฏิ บตั ิ กฎระเบี ยบและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และสากล เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จตามหลักบรรษัท
ภิบาลและมีความรับผิดชอบที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างความยัง่ ยืนในการดาเนิ นธุ รกิจตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็ นรู ปธรรม รวมถึงการติดตามการดาเนินการให้เป็ นไปตามประมวลจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่ งครัด
คู่คา้ หมายถึง ผูผ้ ลิต ผูร้ ับเหมา ผูข้ ายสิ นค้า/บริ การ ผูร้ ับจ้าง หุน้ ส่ วนร่ วมลงทุน ตัวแทนขาย ผูจ้ ดั จาหน่าย ที่ปรึ กษา
และ/ หรื อให้บริ การทั้งที่เป็ นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาแก่บริ ษทั ฯ
เอกสารฉบับนี้ มุ่งหวังให้คู่คา้ ที่ ประกอบธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ ยึดถือเป็ นแนวปฏิ บตั ิ ครอบคลุม การดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั คู่คา้ และพิจารณาประยุกต์ใช้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องของคู่คา้ ตามความเหมาะสมดังนี้
1. จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Integrity)
1.1 ความซื่อสั ตย์ สุจริต การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น และการไม่ กดี กันทางการค้ า
(Business Honesty, Anti-corruption, Anti-trust)
1. ดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย และกฎระเบียบทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างเคร่ งครัด
2. ดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่ งใส ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรม และ ตรวจสอบได้
3. ส่ งเสริ มการแข่ งขันอย่า งเป็ นธรรม ไม่ เ รี ย กร้ อง ด าเนิ นการหรื อยอมรั บการกระทาที่ เ ข้า ข่ า ยการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ และติ ดสิ นบนด้วยการเสนอ หรื อสัญญาจะให้เงิ น สิ่ งของ หรื อผลประโยชน์ใดๆ เพื่ อให้คู่คา้
ได้เปรี ยบทางการค้า
4. สนับสนุ นและร่ วมมื อในการต่ อต้านการทุจริ ต หรื อการปฏิ บตั ิ ผิดต่อจริ ยธรรมไม่ว่ากับ หน่ วยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน หรื อสาธารณชนทัว่ ไป
5. วางแผนบริ หารความเสี่ ยง สร้างกลไกการรายงานและติดตามผล และ/หรื อจัดฝึ กอบรมสร้างความตระหนักรู ้
ถึงความเสี ยหายที่เกิดจากการทุจริ ตแก่ลกู จ้างของคู่คา้
1.2 การเก็บรักษาความลับ (Information Confidentiality)
1. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ สาคัญทางธุ รกิ จ ตลอดจนข้อมูลความลับเกี่ ยวกับบริ ษทั ฯ หรื อ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลหรื อล่วงรู ้อนั เนื่องมาจากงานที่รับจ้าง
2. ไม่นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริ ษทั ฯ
3. ไม่นาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
1.3 การเปิ ดเผยข้ อมูล (Information Disclosure)
1. เปิ ดเผยข้อมูลของตนเองอย่างถูกต้อง โปร่ งใส และครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
1.4 การปกป้ องทรัพย์ สินทางปัญญา (Intellectual Property)
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1. ดาเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ตระหนักถึงความสาคัญของการเคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา และตรวจสอบให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงาน
ไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น
2.สวัสดิการแรงงานและหลักสิ ทธิมนุษยชน (Labour Welfare & Human Rights)
2.1 การปฏิบัตอิ ย่ างเป็ นธรรม (Fair and Equal Treatment)
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเคารพ คานึงถึงหลักสิ ทธิ มนุษยชน ความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่น
กาเนิ ด เชื้ อชาติ เพศ อายุ สี ผิว ศาสนา การแสดงออกทางความคิ ด สภาพร่ างกาย ฐานะ และชาติ ตระกูล
แนวคิดทางการเมืองตลอดจนสถานภาพเกี่ยวกับการสมรส
2.2 การคุ้มครองสิ ทธิของแรงงาน (Protection of Labor or Worker Rights)
1. ไม่จา้ งแรงงานเด็กที่ อายุต่ ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด กรณี มีการจ้างแรงงานที่ อายุ เกิ นเกณฑ์ที่กฎหมาย
กาหนด แรงงานดังกล่าวจะต้องได้รับความคุม้ ครองตามที่กฎหมายกาหนดทุกประการ
2. กรณี ใช้แรงงานต่างด้าวต้องปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกาหนดอย่างถูกต้อง
3. พิจารณาจัดสรรที่ พกั อาศัยที่ เหมาะสมให้กบั แรงงานในพื้นที่ งานก่ อสร้าง โดยคานึ งถึงความปลอดภัยและ
สุ ขภาพอนามัย และ จัดสรรพื้นที่พกั อาศัยสาหรับเด็กให้อยูห่ ่างจากพื้นที่งานก่อสร้าง
4. ให้เสรี ภาพแก่ลูกจ้างในการให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงการเข้าร่ วม
ในกระบวนการเจรจาต่อรองตามขั้นตอนของกฎหมาย
2.3 การไม่ บังคับใช้ แรงงาน (Do Not Use Forced Labor)
1. ไม่ปฏิบตั ิต่อแรงงานในลักษณะแรงงานทาส รวมถึงการลงโทษทางกายภาพ การขู่เข็ญ การกักขัง หรื อข่มขู่
แรงงานของตนเอง แรงงานต้องปฏิบตั ิงานด้วยความสมัครใจ
2. แรงงานสามารถหยุดงาน หรื อยกเลิกการว่าจ้างงานได้ตามที่กฎหมายกาหนด หากมีการแจ้งคู่คา้ ถึงเหตุผลอัน
สมควร
2.4 ผลตอบแทนระยะเวลาการทางาน (Wages, Benefits and Working Hours)
1. จัดสรรค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ศักยภาพตามที่ลกู จ้างพึงได้รับ และไม่ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
2. จัดสรรเวลาการทางาน การทางานล่วงเวลา และวันลาหยุดตามที่กฎหมายกาหนด
3. การทางานล่วงเวลาหรื อทางานในวันหยุดต้องเป็ นไปด้วยความสมัครใจของลูกจ้าง
3.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety)
3.1 สภาพแวดล้ อมปลอดภัยในที่ทาางาน (Work Safety Environment)
1. ดูแลความปลอดภัยของลูกจ้างและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง โดยการสร้างและส่ งเสริ มความปลอดภัยและสุ ขอนามัยใน
สถานที่ทางาน
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2. จัด สรรสิ่ งอ านวยความสะดวกพื้ นฐานและอุ ปกรณ์ ที่จาเป็ น เพื่ อลดความเสี่ ย งจากการเกิ ด อุ บัติเ หตุ และ
ผลกระทบต่อสุ ขภาพที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บตั ิ งาน รวมทั้งมีการจัดสรรอุปกรณ์ ในการปฐมพยาบาลใน
สถานที่ปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
3. จัดเตรี ยมแผนสาหรั บกรณี ฉุกเฉิ นที่ อาจเกิ ดขึ้ นในกรณี ต่างๆ ในการปฏิ บตั ิ งาน รวมไปถึงแผนการจัด การ
อพยพแรงงาน/พนักงาน แผนฝึ กอบรม และฝึ กซ้อมอย่างสม่าเสมอ
3.2 คุณภาพและมาตรฐานของสิ นค้ าและการบริการ (Products & Services Quality and Safety Standards)
1. รับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลงานหรื อบริ การที่รับจ้างจากบริ ษทั ฯ และคานึ งถึงความปลอดภัยต่อ
พนักงาน ลูกค้าและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ นสาคัญ
2. จัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ผ่านวิธีการควบคุมและบริ หาร
จัดการอย่างเหมาะสม เพื่อส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตรงตามข้อกาหนดของบริ ษทั ฯ และคารับรองที่ค่คู า้
ให้ไว้
3. แสดงหลักฐานหรื อเอกสารรับรองแหล่งที่ มาของผลิตภัณฑ์และบริ การ รวมถึงมาตรฐานด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยของกระบวนการผลิ ตแก่ บริ ษทั ฯ และผูเ้ กี่ ยวข้อง หากได้รับการร้ องขอระหว่างการตรวจ
ประเมิน
4. สนับสนุนการจัดหาสิ นค้าและบริ การจากคู่คา้ ในท้องถิ่น ตลอดจนส่ งเสริ มการใช้วตั ถุดิบ และผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่และเป็ นการลดต้นทุนของสิ นค้า
4.ความยัง่ ยืนทางสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Sustainability)
4.1 หลีกเลีย่ งวัตถุอนั ตรายและคานึงถึงความปลอดภัยต่ อสิ่ งแวดล้ อม
(Avoidance of Hazardous Materials and Product Safety Oriented)
1. ระบุและแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบเมื่อมีการใช้วตั ถุอนั ตรายหรื อใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ในการ
ผลิตและ/หรื อให้บริ การกับบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีแผนการเคลื่อนย้ายและการกาจัดที่ชดั เจน เป็ นไปตามที่กฎหมาย
กาหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ชุมชนและสังคมรอบข้าง
4.2 ใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่ า และลดขยะและมลพิษ
(Efficient Use of Resources and Reduction Waste & Pollution)
1. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า มีประสิ ทธิ ภาพ
2. บริ หารจัด การของเสี ย จากการปฏิ บตั ิ งานอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพโดยการกาหนดมาตรการที่ เหมาะสมเพื่ อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ส่ งเสริ มการใช้วตั ถุดิบ และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่มีมาตรฐาน
4. มีส่วนร่ วมโดยการส่ งเสริ มและให้ความร่ วมมือในกิ จกรรมต่างๆ กับบริ ษทั ฯ เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ
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5.ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ / การพัฒนานวัตกรรม (Efficiency Improvement / Business Innovation)
ร่ วมคิ ด ดาเนิ นการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ เพื่อให้เกิ ดการปรับปรุ ง พัฒนากระบวนการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง อันนามาซึ่ งการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ หรื อนวัตกรรมทางธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
6.ช่ องทางการแจ้ งเบาะแสและเรื่องร้ องเรียน (Whistleblowing & Communications Channels)
ในกรณี ที่คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ มีขอ้ สงสัย หรื อพบเห็นการกระทาที่ สงสัยว่าเป็ นการฝ่ าฝื น หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรื อนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ท่านสามารถสอบถาม
หรื อแจ้งเบาะแส หรื อร้องเรี ยน พร้อมส่ งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ในช่องทางการติดต่อดังนี้
โทรศัพท์: (02) 769-1234 ต่ อ 6134 อี เมล: whistleblower_centel@chr.co.th หรื อไปรษณี ย:์ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาากัด (มหาชน) 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

นายธี ระยุทธ จิราธิ วฒั น์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
24 ตุลาคม 2561
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