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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

9. การกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการกํากบัดแูลกิจการเสมอมา ด้วยเช่ือว่าการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายของการเป็นองค์กรท่ีเติบโตอย่างยัง่ยืนได้ โดยมีคณะกรรมการ
บริษัทเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ตลอดจนได้มีการกําหนดและทบทวน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและแนวปฏิบติัอยู่เสมอ เพ่ือเป็นรากฐานของการปฏิบติังานแก่บุคลากรของ
บริษัทฯ   

บริษัทฯ มุง่มัน่ดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม และปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง  ทัง้
ท่ีเป็นหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการภายในประเทศ เช่น หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (“สถาบนั IOD”) ตลอดจน
หลกัเกณฑ์ในระดบัสากล เช่น หลกัเกณฑ์ของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard และ DJSI Sustainability Assessment เป็นต้น นอกจากการกําหนด
เป็นจรรยาบรรณและนโยบายแล้ว บริษัทฯ ได้จดัทําแนวปฏิบติัเพ่ือเป็นแนวทางในการนํานโยบายดงักล่าวไปใช้เพ่ือให้เกิดผล
อยา่งเป็นรูปธรรม  
 
หลักบรรษัทภบิาล 

บริษัทฯ กําหนดหลกับรรษัทภิบาลไว้ทัง้หมด 6 ประการ เพ่ือให้การปฏิบติังานของบคุลากรทกุคนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัและสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย       

 ซ่ือสตัย์ สจุริต  

 เปิดกว้าง โปร่งใส  

 ให้ความเสมอภาค  

 ให้ความเป็นธรรม  

 ยดึมัน่คําสญัญา  

 ใสใ่จดแูลสงัคม   

นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 5 หมวด โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. สทิธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

CPN ให้ความสําคญัในการดแูลและรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุรายดงันี ้

 มีโครงสร้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ท่ีไม่ซบัซ้อน ไม่มีผู้ ถือหุ้นร่วมและไม่มีผู้ ถือหุ้นไขว้ และไม่มี
โครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุม่ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจวา่ได้รับผลตอบแทนครบถ้วน  

 ดแูลและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้น
ตา่งชาติได้รับสทิธิพืน้ฐานและการปฏิบติัในการรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ได้แก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือ
โอนหุ้น สิทธิท่ีจะได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้องชดัเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและลงมติอนมุติัการเข้าทํารายการท่ี
สําคญั สทิธิในการแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการกําหนดอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
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สิทธิในการแต่งตัง้หรือถอดถอนผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี สิทธิในการได้รับสว่นแบ่งกําไร สิทธิในการเข้าร่วม
ตดัสนิใจและรับทราบถงึผลการตดัสนิใจของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในปัจจยัพืน้ฐานของบริษัทฯ 

 เผยแพร่สารสนเทศรายละเอียดการใช้สทิธิในเร่ืองตา่งๆ ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
โดยคํานึงถึงความเท่าเทียมกนัในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิดงักล่าว    
โดยไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการจํากดัสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกัน้การติดต่อส่ือสารระหวา่ง 
ผู้ ถือหุ้นด้วยกนั 
 

2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders) 

CPN ยดึหลกัการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ โดยมีแนวทางปฏิบติัดงันี ้

 มีระเบียบบงัคบัใช้ภายในบริษัทฯ เร่ืองการควบคมุเก่ียวกบัสารสนเทศภายในและเร่ืองการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท

ฯ เพ่ือป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบและป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดเปิดเผย

ไว้ในหวัข้อการกํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน หน้า 9-21) 

 นําเสนอรายละเอียดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาให้ความเห็นก่อนขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น (กรณีถึงเกณฑ์) ทกุครัง้ และมีการเปิดเผย

สารสนเทศท่ีสําคญัอยา่งครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีกําหนด (รายละเอียดเปิดเผยไว้ใน หวัข้อการ

กํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน หน้า 9-21) 

 ดําเนินการตามหลักการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ ถือหุ้ น รายละเอียด                      
มีดงัตอ่ไปนี ้

 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 

CPN ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยนําหลกัการท่ีเก่ียวข้องมา
ปรับใช้อยา่งเป็นรูปธรรมในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ตัง้แตก่่อนการประชมุ วนัประชมุ และหลงัการประชมุ  

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 จดัขึน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
เวิลด์บอลรูม ชัน้ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม 1 
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะรวมจํานวน 1,405 ราย คิดเป็น 
75.48% ของจํานวนหุ้นทัง้หมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 8 คน จากกรรมการทัง้หมด 12 คน คิดเป็น  66.66%                 
โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธาน
กรรมการนโยบายความเส่ียง กรรมการผู้ จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี              
เข้าร่วมประชมุอยา่งครบถ้วนพร้อมเพรียงกนั  ทัง้นี ้รายละเอียดการดําเนินการประชมุมีดงันี ้
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ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

 ให้สทิธิผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และจดัให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย

มีสว่นในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ ระหว่างวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ถึง 15 มกราคม 2559  รวมถึงการให้สิทธิ             

ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเก่ียวกบัวาระการประชมุถึงเลขานกุารบริษัทได้ลว่งหน้าก่อนถึงวนัประชมุ โดยหลกัเกณฑ์การพิจารณา

เก่ียวกบัการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเผยแพร่ไว้ใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 

หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

 จดัทําจดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
CPN ได้เผยแพร่จดหมายเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 16 มีนาคม 2559 ล่วงหน้าก่อน             
วนัประชุมมากกว่า 30 วนั และจดัส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า                  
21 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเอกสารลว่งหน้าก่อนวนัประชมุและมีเวลาศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุอยา่งเพียงพอ  

 ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชีแ้จงข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท                      
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย 
1) วาระการแต่งตัง้กรรมการ ได้ให้ข้อมลูของผู้ ได้รับการเสนอแต่งตัง้ ได้แก่ ช่ือ อาย ุประเภทกรรมการ ตําแหน่งใน

บริษัทฯ การศกึษา การอบรม/สมัมนาหลกัสตูรกรรมการ ประสบการณ์ การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนและกิจการ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ วนัท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่ง และการเข้าร่วมประชุม              
ในฐานะกรรมการชดุต่าง ๆ ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา การถือหุ้นในบริษัทฯ และข้อมลูอ่ืน ๆ เช่น การทํารายการ               
ท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา  

2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทน มีการให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบาย จํานวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตาม
ตําแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคา่ตอบแทน  

3) วาระการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัช่ือผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชี ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบญัชี จํานวนปีท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี 
โดยแสดงคา่สอบบญัชีแยกจากคา่บริการอ่ืน  

4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล จํานวนเงินท่ีขออนมุติั เปรียบเทียบกบั
จํานวนเงินท่ีจ่ายในปีก่อน 

 ไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีข้อมูลสําคัญในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทัง้ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีสําคญัโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

 อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.                
ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ ถือหุ้น                  
ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น สว่นหนงัสือมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ CPN ยงัมีรายช่ือพร้อมประวติัของกรรมการอิสระ 3 คน ให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถเลือกเป็นผู้ รับมอบฉันทะไว้ด้วย โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีผู้ ถือหุ้นจํานวนรวม                
641 ราย มอบอํานาจให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบอํานาจในการออกเสียงแทน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

- มอบอํานาจให้นายไพฑรูย์  ทวีผล  ประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 474 ราย 
- มอบอํานาจให้นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการตรวจสอบ จํานวน 70 ราย 
- มอบอํานาจให้นางโชติกา สวนานนท์  กรรมการตรวจสอบ จํานวน 97 ราย 

 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

 กําหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนลว่งหน้าก่อนการประชมุ 3 ชัว่โมง โดยได้นําระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด
มาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนน เพ่ือความถกูต้อง รวดเร็ว และเช่ือถือได้ของข้อมลู 

 กําหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง              
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามญั 

 ก่อนเร่ิมการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบ 

 นําบตัรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจัดทําบตัรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามท่ีเหน็สมควร 

 ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล                         
ในวาระการเลือกตัง้กรรมการ 

 มีการแสดงผลสรุปการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบทกุวาระตามลําดบั  

 ดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นตามลําดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้องและโปร่งใส ตาม 
ข้อกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชยสอบบญัชี จํากดั 
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและเป็นพยานตรวจสอบการนบัคะแนน 

 ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากเร่ิมการประชมุไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ           
ท่ียงัไมไ่ด้พิจารณาลงมติได้ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามอย่างเต็มท่ี โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงู และ

ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

 นําส่งมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัประชมุ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น                
ท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุรับทราบในทนัที  

 ผู้ ถือหุ้นสามารถรับชมบนัทึกภาพการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่าน Webcast ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือติดต่อขอรับ            
ในรูปแบบแผน่ VCD ได้ท่ีสํานกัเลขานกุารบริษัท 

 ให้ความสําคญักบัคณุภาพของรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบนัทกึสาระสําคญัตา่ง ๆ ประกอบด้วย 
- รายช่ือพร้อมตําแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้  

- สทิธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใช้บตัรลงคะแนน 

-  คําถามและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น และคําชีแ้จงของกรรมการหรือฝ่ายจดัการ  

-  มติท่ีประชมุและผลของคะแนนเสียงในทกุวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงอยา่งชดัเจน 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 จดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั              
นบัจากวนัประชมุ และนําสง่สําเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 บนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ซึง่เป็นวนัเดียวกบัการประชมุภายหลงัจากการประชมุเสร็จสิน้  

 เปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นผ่านการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือเป็นข้อมลูในการปรับปรุงและพฒันาการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ตอ่ไป 
 

CPN ปฏิบติัตามเกณฑ์ภายใต้โครงการประเมินคณุภาพ AGM ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ร่วมกบัสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลกัเกณฑ์ท่ี
ใช้ในการประเมินคณุภาพครอบคลมุขัน้ตอนต่าง ๆ ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่ก่อนวนัประชมุ วนัประชมุ และภายหลงั
วนัประชมุ 

 

3. การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

CPN ให้ความสําคญัต่อผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายโดยยึดหลกัผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน มีการกําหนดเป็นนโยบาย
และบทบาทต่อผู้ มีส่วนได้เสียไว้อย่างชดัเจนใน “นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ” สรุปรายละเอียดการดําเนินงานได้ดงันี ้

 
นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ถือหุ้น 

 สร้างการเติบโตอย่างมีคณุภาพและมัน่คง เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ียัง่ยืน โดยมีผลประกอบการท่ีดีและ            
มีประสทิธิภาพ  

 เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมลูท่ีจําเป็นโดยเทา่เทียมกนั เปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้องตามความเป็นจริง  

 ดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ในหวัข้อสิทธิของผู้ ถือหุ้น
และการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

พนักงาน 

 กําหนดนโยบายในการดแูลและปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในด้านผลตอบแทน การแต่งตัง้
โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนการควบคมุดแูลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต
และทรัพย์สนิของพนกังาน  

 กําหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลท่ีไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกัน เน้นความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ตลอดจนให้ความเคารพในสทิธิมนษุยชนตอ่พนกังานทกุระดบัเสมอมา 

 เปิดรับฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากพนกังาน และมีการปฏิบติัตอ่พนกังานทกุระดบัด้วยความเป็นธรรมโดย
ไม่เลือกปฏิบติั นอกจากนี ้CPN สนบัสนนุการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กบัพนกังานหรือตวัแทน
พนักงานในการนําเสนอข้อมูลแก่ผู้ มีอํานาจในการตัดสินใจของบริษัทฯ เก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ
ทํางานเพ่ือให้เกิดการพฒันาร่วมกนั 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 กําหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเป็นธรรมแก่บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับ โดยกําหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทน อาทิ เงินเดือนและโบนสั ให้สอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบติังานของพนกังาน และผล
การดําเนินงานของบริษัท ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อการบริหารการจดัการเพ่ือความ
ยัง่ยืน หน้า 10-23)  และในปี 2559 บริษัทฯ มีการปรับปรุงสวัสดิการเพิ่มเติม เช่น ด้านการรักษาพยาบาล ค่าเบีย้
เลีย้งสําหรับการปฏิบติังานนอกสถานท่ี เป็นต้น  

 จัดให้มีกองทุนสํารองเลีย้งชีพตามความสมัครใจของพนักงาน เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานมีเงินทุนสํารองในยาม
เกษียณหรือลาออก 

 ส่งเสริมความรู้พนักงาน จดัอบรมในหวัข้อต่าง ๆ ท่ีสําคญัและจําเป็นต่อการทํางาน การฝึกอบรมในหวัข้อเกี่ยวกบั
ความปลอดภยั ซึ่งเป็นหลกัสตูรบงัคบัตามกฎหมาย และการฝึกอบรมด้านการกํากบัดแูลกิจการและการต่อต้าน
การทจุริตแก่พนกังานและพนกังานใหมด้่วย 

ร้านค้าและลูกค้า 

 สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพ่ือให้ได้รับบริการท่ีดีภายใต้ความปลอดภัยต่อสขุภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน 
ปฏิบติัตอ่ลกูค้าอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

 ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเทจ็จริง  

 บริหารจดัการและการให้บริการร้านค้าให้ได้มาตรฐานซึง่อยู่ในความดแูลของสํานกัสง่เสริมและกํากบัดแูลมาตรฐาน 
(สสม.) โดยมีการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงนโยบายและกระบวนการทํางานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับร้านค้าให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนัในทกุสาขา การประชาสมัพนัธ์บริการตา่ง ๆ ท่ี CPN มีบริการให้ลกูค้าทราบ เป็นต้น 

 พฒันาบคุลากรท่ีทําหน้าท่ีในการให้บริการและมีการประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี การเดินเย่ียมร้านค้าของ
เจ้าหน้าท่ีร้านค้าสมัพนัธ์เพ่ือรับงานบริการ รับปัญหา และข้อร้องเรียนตา่ง ๆ จากร้านค้าในแตล่ะวนั  รวมทัง้การจดัให้
มีเจ้าหน้าท่ีลกูค้าสมัพนัธ์เดินอยู่ตามจดุต่าง ๆ ภายในศนูย์การค้า เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการสามารถสอบถามหรือสามารถ
แนะนําผู้ใช้บริการได้ทนัที โดยไมต้่องไปท่ีเคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ 

 ประชมุร่วมกบัร้านค้าเพ่ือส่ือสารแผนการดําเนินงานท่ีสําคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเม่ือ CPN จะเปิดศนูย์การค้า
ใหม่หรือศูนย์การค้าท่ีปรับปรุง จะมีการประชุมร่วมกบัร้านค้าเพ่ือรับทราบนโยบายแนวปฏิบติัต่าง ๆ และวางแผน
การตลาดร่วมกนั ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ เช่าได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือพฒันาคณุภาพการ
บริหารศนูย์การค้าให้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สําหรับศนูย์การค้าท่ีเปิดดําเนินการแล้วจะมีการจดัประชมุร้านค้าไตรมาสละ 1 
ครัง้  

 วางแผนการให้บริการร่วมกบัร้านค้าเพ่ือช่วยเสริมสร้างให้ร้านค้ามีความพร้อมในการดําเนินธุรกิจ  เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ เช่าในด้านการจดักิจกรรมการเปิดตวัร้านค้า การเปิดตวัสินค้าใหม่ การจดักิจกรรมสง่เสริมการขายของ
ร้านค้าร่วมกบัศนูย์การค้า เป็นต้น 

 จดัให้มีการสํารวจความพึงพอใจด้านการบริการร้านค้าและลกูค้าอย่างต่อเน่ืองทกุปี เพ่ือทราบความต้องการของ
ร้านค้าและลกูค้าอยา่งแท้จริง และนํามาปรับปรุงเพ่ือการให้บริการท่ีเป็นเลศิของ CPN 

 สร้างคณุค่าสงูสดุให้กบัลกูค้าโดยใช้หลกัการของ Value Chain เพ่ือให้การดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างเป็นไปตามความ
ต้องการ ความคาดหวงั และความพงึพอใจของลกูค้า 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 จดัทํา Focus Group เพ่ือให้ทราบความต้องการเฉพาะกลุม่ของผู้ เช่า และนํามาประเมินเพ่ือการพฒันาและปรับปรุง
การให้บริการให้ดีย่ิงขึน้ 

 ให้ความสําคญักบัการจดัทําส่ือประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ โดยจะไมนํ่าภาพหรือเนือ้หาท่ีก่อให้เกิดทศันคติท่ีไม่
ดี การแบ่งแยกในสงัคม หรือค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองเพศและศีลธรรมมาใช้ในการจดักิจกรรมส่งเสริม
การขายของบริษัทฯ 

 ดแูลสภาพแวดล้อม พืน้ท่ีภายใน และบริเวณโดยรอบทรัพย์สินภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีความปลอดภยั
ตอ่สขุภาพ อนามยั ชีวิต และทรัพย์สนิ 

 มีช่องทางการติดต่อส่ือสารเพ่ือให้ลกูค้าสามารถติดต่อเช่าพืน้ท่ีในศนูย์การค้า ขอรับทราบข้อมลูต่าง ๆ หรือแจ้งข้อ
ร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น ติดต่อโดยตรงกบัเจ้าหน้าท่ีร้านค้าสมัพนัธ์แต่ละสาขา เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ CPN 
Call Center โทร +66 (0) 2021-9999 หรืออีเมล call_center@cpn.co.th 

คู่ค้า 

 ปฏิบติักบัคูค้่าด้วยความเสมอภาคและคํานงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนั  

 พัฒนาและรักษาสมัพันธภาพท่ียั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเช่ือถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างซึง่มีการกําหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบติัไว้อยา่งชดัเจน  

 สร้างความร่วมมือกนัด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 กําหนดขัน้ตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ในระเบียบการจัดซือ้จัดจ้าง ตามระเบียบการพฒันาโครงการและ
บริหารงานก่อสร้าง อาทิ การจดัซือ้จดัจ้างโดยการคดัเลือกคู่ค้าด้วยวิธีการสอบราคาหรือการประกวดราคา หรือการ
จดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีการประมลูออนไลน์ (E-Auction) ตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงานจดัซือ้กลาง (Pool 
Procurement) ของบริษัทฯ เป็นต้น โดยวิธีการจดัซือ้จดัจ้างจะดําเนินการอย่างโปร่งใส ให้สอดคล้องกบันโยบาย
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

 จดังานประชมุคู่ค้า (Supplier Information Meeting) เพ่ือพบปะและส่ือสารแผนกลยทุธ์และทิศทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้คูค้่ารับทราบและดําเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องและเติบโตทางธุรกิจไปด้วยกนัอยา่งยัง่ยืน  

 
เจ้าหนี ้

 ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ ยืมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการใช้เงิน ไม่นําเงินไป
ใช้ในทางท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทฯ ควบคมุให้มีการชําระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมทกุ
ประเภทอย่างครบถ้วนตามกําหนดเวลา และปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการ
บริหารงานเพ่ือให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชําระหนีท่ี้ดีของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ สามารถดํารงอตัราส่วนทางการเงินได้ตามท่ีระบใุนสญัญาเงินกู้  และ/หรือข้อกําหนดสิทธิ มีการรายงานผล
การปฏิบติัตามเง่ือนไขให้กบัเจ้าหนีรั้บทราบอย่างต่อเน่ืองเป็นปกติ โดยบริษัทฯ ไม่เคยมีประวติัผิดนดัชําระหนีแ้ละ
ดอกเบีย้ตอ่เจ้าหนี ้ไมเ่คยมีเหตกุารณ์ท่ีทําให้เจ้าหนีก้งัวลใจเร่ืองความสามารถในการชําระหนีข้องบริษัทฯ นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ยตามโครงสร้างการถือหุ้นเท่านัน้ มิได้ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทท่ีไม่
มีความเก่ียวข้อง 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
คู่แข่งทางการค้า 

 ดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วย
วิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม และไม่กระทําการใด ๆ ท่ีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนหรือคูแ่ข่งทางการค้า 
มุ่งสง่เสริมและสนบัสนนุการแลกเปล่ียนข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์กบัธุรกิจด้านพฒันาและบริหารศนูย์การค้าในภาพรวม 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีสว่นช่วยพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และประเทศชาติให้ยัง่ยืน 

 การจดัตัง้สมาคมศนูย์การค้าไทยเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง CPN และบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกนั ซึ่งบริษัทฯ เป็น
สมาชิกและร่วมเป็นกรรมการของสมาคมตัง้แตปี่ 2541  

 เผยแพร่ข้อมลูของสมาคมผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การแถลงข่าวและการให้สมัภาษณ์ต่อส่ือมวลชน การ
จัดทําเอกสารเผยแพร่ ตลอดจนการจัดสัมมนาของสมาคม เพ่ือให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับธุรกิจ
ศนูย์การค้าท่ีเป็นประโยชน์และทนัตอ่เหตกุารณ์ตอ่สาธารณชน เป็นต้น 

 จัดตัง้คณะทํางานชุดย่อยเพ่ือติดตามและให้ความเห็นเก่ียวกับกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
ศนูย์การค้าและธุรกิจค้าปลีกตัง้แตปี่ 2558 

 ดําเนินมาตรการด้านความปลอดภยั เช่น การสร้างความร่วมมือเพ่ือเตรียมความพร้อมในภาวะวิกฤต และการเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุมาให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภยัในศนูย์การค้า เป็นต้น 

 ผลักดันมาตรการส่งเสริมทางการค้าเพ่ือกระตุ้ นการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียว และการสนับสนุนการซือ้สินค้า
ภายในประเทศของคนไทย โดยมีการประชุมหารือร่วมกับภาครัฐ  เ ช่น  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น รวมถงึภาคประชาสงัคม และสมาคมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 เข้าร่วมเป็นคณะทํางานในโครงการต่างๆ เพ่ือผลักดันและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับมหภาค และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของภาคธุรกิจศนูย์การค้า ภายใต้แนวร่วมสานพลงัประชารัฐ เช่น คณะทํางานด้านการ
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวและ MICE1 ของโครงการ Amazing Thai Taste และโครงการจดัทํามาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุ
วิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สนิ ระยะท่ี 2 เป็นต้น 
หมายเหต ุ: 
1 การท่องเท่ียวในรูปแบบ Meetings, Incentives, Conferences, and Events 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 ปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และพยายามยกระดบัการปฏิบติัให้มีมาตรฐานสงูกว่ากฎหมาย
กําหนด เช่น คิดค้นหรือนํานวตักรรมอาคารอนรัุกษ์พลงังานมาปรับใช้กบัศนูย์การค้าและอาคารสํานกังาน ตลอดจน
ดแูลป้องกนัมิให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่คณุภาพชีวิตของสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม 
สง่เสริมและสร้างสรรค์สงัคม ทัง้ในสว่นของการพฒันาคณุภาพชีวิต การสง่เสริมด้านการศกึษา การประหยดัพลงังาน 
และการรักษาสิง่แวดล้อม  

 ให้ความสําคญักบัการส่ือสารและเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสูผู่้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมเป็นเครือข่าย
ในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมและถ่ายทอดความรู้รวมทัง้ประสบการณ์ไปยงัทกุภาคสว่นของสงัคม 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
ภาครัฐ 

 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนมุ่งมัน่ดําเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจาก
ภาครัฐหรือเป็นโครงการท่ีบริษัทฯ ริเร่ิมขึน้เอง 

 ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการร่วมตอ่ต้านการทจุริต 

องค์กรอสิระและองค์กรอ่ืน ๆ ในสังคม 

 ยกระดบัความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมลูกับองค์กรอิสระและองค์กรอ่ืน ๆ ในสงัคม เพ่ือร่วมกันพฒันาสงัคมและ
ประเทศชาติให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยคํานงึถงึผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 
นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานทรัพย์สนิทางปัญญา 

CPN ดําเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบติัหน้าท่ีภายใต้กฎหมายหรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอ่ืนท่ีกฎหมาย
กําหนด อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทกุชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบ
และลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเทา่นัน้ การสง่เสริมให้พนกังานตรวจสอบผลงานหรือข้อมลูท่ีใช้ในการปฏิบติังาน
วา่ไมเ่ป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน เป็นต้น 
 
นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานการเคารพกฎหมายและหลักสทิธิมนุษยชน 

การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายเป็นพืน้ฐานสําคญัในการดําเนินธุรกิจของ CPN ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงาน โดยมุ่งยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติั
ให้สงูกว่าข้อกําหนดตามกฎหมาย เช่น การศกึษาและปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในช่วงระหว่างศกึษาความเป็นไปได้ในการ
พฒันาโครงการจนกระทัง่พฒันาโครงการแล้วเสร็จ และติดตามการปรับปรุงกฎหมายท่ีอาจกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างสม่ําเสมอ อาทิ กฎหมายผงัเมือง เพ่ือไม่ให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในบริเวณดงักลา่วส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม 
และส่ิงแวดล้อมในพืน้ท่ีนัน้ ๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังให้ความสําคัญกับการปฏิบติัตามกฎหมายในประเทศท่ีเข้าไปลงทุน เพ่ือ                 
ให้การลงทนุของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งถกูต้องและโปร่งใส 

CPN สนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน ดแูลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการล่วงละเมิด
สทิธิมนษุยชน เช่น ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน ตอ่ต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความเคารพนบัถือและปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้
เสียทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ เพศ 
อาย ุสีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกลู ทัง้นี ้CPN ซึ่งเป็นสายธุรกิจหนึ่งของกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมสนบัสนนุโครงการ
ของ UN Women ในการลดการใช้ความรุนแรงกบัสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการ                
เฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนษุยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ ร่วมทนุ คู่ค้า และผู้ มีส่วน             
ได้เสียทุกฝ่ายปฏิบติัตามหลกัการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คุ้มครองสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีได้รับความเสียหาย          
จากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ํากว่าอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนด เป็นต้น (รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อการบริหารการจดัการเพ่ือความยัง่ยืน หน้า 10-21 และ 10-41) 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษัทฯ ได้ผา่นกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต เม่ือวนัท่ี 
16 มกราคม 2558  ซึง่จดัโดยสถาบนั IOD ร่วมกบัหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคม
ธนาคารไทย โดยได้ดําเนินการในด้านตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

การอบรมและการส่ือสาร 
- การให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานผ่านการอบรมและปฐมนิเทศ รวมทัง้ส่ือประชาสมัพนัธ์อ่ืน ๆ เช่น วารสาร 

ADMIRED และป้ายประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
- การกําหนดนโยบายป้องกนัการฟอกเงินในระบบธุรกิจ เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบติังานของภาครัฐในการปราบปราม

การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 
เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2559 มีมติอนุมัตินโยบายป้องกันการฟอกเงิน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณและ
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 

- การส่งผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมงานเสวนา “มาตรการภาคธุรกิจ ต้านการทจุริตการติดสินบน” ซึ่งจดัโดยสํานกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และได้นําข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายท่ีสําคัญและแนว
ทางการกําหนดมาตรการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมสําหรับนิติบุคคลในการป้องกนัการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ มาส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ เพ่ือนําไปสูก่ารปฏิบติัภายในองค์กร  

- การสง่ผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมและสมัมนาเพ่ือเพิ่มพนูความรู้และสร้างแนวร่วมในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
 

การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ  
- การส่ือสารมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัคู่ค้า ในงานประชมุคู่ค้า (Supplier Information Meeting) 

และเชิญชวนให้คูค้่าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC)  

ทัง้นี ้รายละเอียดนโยบายท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ มาตรการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ รวมทัง้จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบติัของคูค้่า 
 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ ท่ีมีข้อสงสยั หรือข้อร้องเรียน สามารถติดตอ่มาตามช่องทางดงันี ้

 กรณีท่ีผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ มีข้อสงสยั หรือพบเหน็การกระทําท่ีสงสยัวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมสง่รายละเอียดหลกัฐาน
ตา่ง ๆ ถงึบคุคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสืบหาข้อเท็จจริงและมีการรายงานสรุป
ประเดน็สําคญัให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ สําหรับช่องทางในการติดตอ่มีรายละเอียดดงันี ้
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
ชัน้ 30 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ 
เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 
โทรศพัท์: +66 (0) 2667-5555 ตอ่ 1200 
อีเมล: whistleblower@cpn.co.th 

 

 กรณีผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ต่าง ๆ มีข้อสงสยั หรือต้องการร้องเรียนเก่ียวกบัประเด็นด้านการปฏิบติังาน สามารถติดต่อ
สอบถาม หรือร้องเรียนมายงัฝ่ายจดัการตามช่องทางในการติดตอ่ดงันี ้

  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
ชัน้ 33 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ 
เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

อีเมล: CEO@cpn.co.th 
 
สําหรับผู้ ท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนท่ีเป็นพนกังาน ลกูค้า หรือบคุคลท่ีรับจ้างทํางานให้แก่บริษัทฯ จะได้รับการ

คุ้มครองสทิธิตามกฎหมาย ซึง่ได้มีการกําหนดรายละเอียดไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

CPN ยดึมัน่ในหลกัการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ทัง้ข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมลูท่ีไม่ใช่ทางการเงิน เพ่ือให้นกัลงทนุและผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีข้อมลูท่ีเช่ือถือได้และ
เพียงพอตอ่การตดัสนิใจอยา่งสม่ําเสมอ ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้บคุคล
ทกุกลุ่มเข้าถึงข้อมลูได้อย่างเท่าเทียมกนั และในกรณีท่ีอยู่ในช่วงเวลาท่ียงัไม่สามารถเปิดเผยข้อมลูได้ บริษัทฯ มีแนวทาง              
ในการดแูลรักษาข้อมลูภายในให้จํากดัเฉพาะบคุคลท่ีจําเป็น  
 
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

CPN จดัตัง้ส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ในปี 2549 เพ่ือบริหารความสมัพนัธ์และเป็นศนูย์กลางและตวัแทนในการ
เปิดเผยข้อมลู ทัง้ข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูท่ีไม่ใช่การเงิน และส่ือสารข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บุคคลทัว่ไป และผู้ มีส่วนได้เสีย ทัง้ในและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม สม่ําเสมอ ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามความเป็นจริง ทัว่ถงึ โปร่งใส ทนัเวลา และเป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด 

ส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน และทํางานใกล้ชิดกบัผู้บริหารระดบัสงู
เพ่ือกําหนดนโยบายและแผนงานประจําไตรมาสและประจําปี รวมถึงวางแนวทางในการปฏิบติังานและพฒันางานนกัลงทนุ
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

สัมพันธ์ให้เท่าเทียมกับบริษัทจดทะเบียนชัน้นําระดับภูมิภาค นอกจากนี  ้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้นําเสนอผล                        
การปฏิบติังาน ข้อคิดเหน็จากผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และนกัวิเคราะห์ ตอ่คณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครัง้ 

CPN มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษและเป็นประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจ
ลงทุนต่อผู้ ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แจ้งสารสนเทศตลาดหลกัทรัพย์ฯ สํานักงาน ก.ล.ต. 
หนงัสือพิมพ์ และข่าวประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น ซึ่งข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และสาธารณะแล้วจะเผยแพร่             
ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้สว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์ (http://www.cpn.co.th/investor_th.aspx) และมีการปรับปรุงข้อมลูให้
เป็นปัจจบุนัอยา่งสม่ําเสมอ  

ข้อมลูท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ แบบแสดงรายงานประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) รายงานงบ
การเงิน คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis) ผลการดําเนินงานย้อนหลงั ข้อมลู
เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมลูโครงการปัจจบุนัและโครงการใหม ่ หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น การกํากบัดแูลกิจการ  ข่าวสารแจ้งตลาดหลกัทรัพย์  ปฏิทินทางการเงินสําหรับนกัลงทนุ (IR’s Events and 
Calendar) เอกสารข่าว (Press Release) รวมถึงเอกสารท่ีใช้ในการพบปะนกัลงทนุ (Roadshow) ทัง้ในและต่างประเทศ เป็น
ต้น  ในปี 2559 มีผู้ เข้าชมเว็บไซต์กว่า 8,144 ครัง้ต่อเดือน โดยเข้าเย่ียมชมข้อมลูโดยเฉล่ีย 357,144 ครัง้ต่อเดือน และ                    
มีผู้สนใจลงทะเบียนรับข่าวสารอิเลก็ทรอนิกส์จากสว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์กวา่ 4,410 คน 

นอกจากนี  ้CPN ได้กําหนดช่วงเวลางดติดต่อส่ือสารกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับผล
ประกอบการของบริษัทฯ รายไตรมาส (Silent Period) เป็นเวลา 14 วนัก่อนวนัประกาศผลการดําเนินงานรายไตรมาสและราย
ปีของบริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือหลีกเล่ียงการให้ข้อมลูท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ได้ 

 
กจิกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 

 ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ลงทนุ โดยได้จดัสรรเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือแถลงนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพบนกัลงทนุอย่างสม่ําเสมอ
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุสถาบนั (CEO Forum)  งานประชุม
ร่วมกับนักลงทุน  งานประกาศผลประกอบการประจําไตรมาส รวมถึงการเดินทางไปพบนักลงทุนทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ เป็นต้น  นอกจากนี ้ ผู้บริหารยงัได้รับเชิญจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ในงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้ผู้ ท่ีสนใจ  

CPN ได้ร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือแถลงผล              
การดําเนินงานประจําไตรมาส (Opportunity Day) เพ่ือให้ผู้บริหารและนักลงทุนสมัพนัธ์ได้แถลงผลการดําเนินงานและ                
ผลปฏิบัติงาน รวมถึงชีแ้จงความเคล่ือนไหวของธุรกิจ และเป็นโอกาสให้บริษัทฯ ได้พบและตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้น                
นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ บคุคลทัว่ไปโดยตรง และส่ือมวลชน ซึง่ในปี 2559 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเฉล่ีย 40-50 คนต่อไตรมาส  
กิจกรรมดงักล่าวจัดให้มีการถ่ายถอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  (Web Lived) ผู้ชมทางเว็บไซต์สามารถ                
สง่คําถามและผู้บริหารสามารถตอบข้อซกัถามได้ในช่วงถาม-ตอบ ทัง้นี ้เอกสารและวีดีทศัน์ของงานแถลงผลการดําเนินงาน
ประจําไตรมาสจะเผยแพร่ในเวบ็ไซต์นกัลงทนุสมัพนัธ์เพ่ือให้นกัลงทนุสามารถดขู้อมลูย้อนหลงัได้อยา่งทัว่ถงึ 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
กิจกรรมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ในปี 2559 ของบริษัทฯ มีดงันี ้

รูปแบบการเข้าพบ จาํนวนครัง้ จาํนวนบริษัท จาํนวนราย 
1. การพบให้ข้อมลูแบบตวัตอ่ตวั (One-on-One Meetings) 69 85 170 
2. การประชมุทางโทรศพัท์ (Conference Calls) 17 16 19 
3. การจดัพบนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และนกัลงทนุกลุม่ยอ่ย  
    (CEO Forum and Analyst Briefing) 

3 45 122 

4. บริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) 4 - 184 
5. การเข้าร่วมประชมุนกัลงทนุ (Investor Conference) 3 52 74 
6. การเดินทางไปพบปะผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ  
    (Non-Deal Roadshows) 

6 71 112 

7. การพานกัลงทนุสถาบนัเย่ียมชมศนูย์การค้า (Site Visits) 15 46 69 
รวม 117 315 750 

CPN ได้รับรางวลั SET Awards 2016 ประเภทรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่น ประจําปี 2559 
ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดสงูกว่า 100,000 ล้านบาท จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ร่วมกบั
วารสารการเงินธนาคาร 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ ท่ีสนใจสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ              
โดยจดหมาย หรือติดตอ่ด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทาง ดงันี ้

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 
ชัน้ 31 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ 
เลขท่ี 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

โทรศพัท์: +66 (0) 2667-5555 ตอ่ 1632 1688 และ 1689 
อีเมล: ir@cpn.co.th 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ                

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 คน ซึง่เป็นผู้หญิง 1 คน จากกรรมการทัง้หมด 12 คน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการอิสระจํานวน              
1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้หมด ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. โดยกรรมการอิสระทกุท่านมีคณุสมบติัความเป็น
อิสระครบถ้วนตามท่ีบริษัทฯ กําหนด สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
อยา่งเตม็ท่ี 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

ทัง้นี ้เพ่ือให้การกํากับดูแลองค์กรเป็นไปอย่างทัว่ถึงในทุกมิติและสอดคล้องตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี CPN             
จดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ย คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจดัการ ตลอดจนเลขานกุารบริษัท ซึง่มีบทบาทหน้าท่ี
สนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหวัข้อโครงสร้างการจดัการ หน้า 8-1 ถงึ 8-19 
 
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายเก่ียวกบัความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน รวมทัง้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้
ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ ยึดมัน่ในคณุธรรมและความซ่ือสตัย์ โดยไม่จํากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา 
อาย ุทกัษะทางวิชาชีพ หรือคณุสมบติัเฉพาะด้านอ่ืน ๆ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคับของ
บริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั 
(Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่าง
เท่าเทียมกนั คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจในระยะ
ยาว และแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนเป็นประจําทกุปี เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในการดําเนิน
ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทัง้นโยบายต่าง ๆ อาทิ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ
สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นต้น โดยมีการติดตามและกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการนํากลยุทธ์และนโยบาย                    
ท่ีสําคญัของบริษัทฯ ไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั  

ทัง้นี ้กลยุทธ์และนโยบายท่ีสําคัญของบริษัทฯ ได้รับการส่ือสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกคนผ่านช่องทางต่าง ๆ               
โดยในระดบัผู้บริหารจะส่ือสารผ่านการประชุม Annual Management Committee และการประชุม Management 
Information Meeting เป็นประจําทกุปี เป็นต้น สําหรับในระดบัพนกังานทัง้ในส่วนของสํานกังานใหญ่และสาขา จะสื่อสาร
ผ่านสายการบงัคบับญัชาตามลําดบั และโดยสื่อต่าง ๆ ที่แผนกสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) จดัทําขึน้
อย่างทัว่ถึง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าแผนงานที่กําหนดไว้ผ่านการพิจารณารับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานเป็นประจําทกุไตรมาส 

 
บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง
ชดัเจนและมีการถ่วงดลุอํานาจในการดําเนินงาน 

แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ ถือหุ้ นท่ีมิใช่กรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณา                        
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงสร้าง
ดงักลา่วมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของ CPN และเป็นจดุแข็งท่ีช่วยสง่เสริมให้การดําเนินธุรกิจของ CPN 
ประสบความสําเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั เน่ืองจากประธานกรรมการเป็นผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีกมายาวนาน สามารถปฏิบัติหน้าท่ีโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายมาโดยตลอด 
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ประธานกรรมการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  ยึดมั่น                         
ในจรรยาบรรณและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ควบคมุดแูลการประชุมดงักล่าว 
ให้ดําเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้ นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มท่ี                         
ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นอิสระ    

กรรมการผู้จดัการใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจดัการให้บริษัทฯ มีการดําเนินการตามแผน           
กลยทุธ์ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีกําหนดไว้ โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีภายใต้กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบับริษัทฯ 
ตลอดจนมติท่ีประชมุคณะกรรมการและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

               
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนได้ แต่ต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ โดยกําหนดให้กรรมการควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน                 
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน                  
5 บริษัท  

กรรมการผู้ จัดการใหญ่อาจไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัทฯ และกิจการนัน้ต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกนั หรือเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ทัง้นี  ้กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ดํารงตําแหน่งกรรมการใน CPN บริษัทเดียวเทา่นัน้  

การจาํกัดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอสิระ 
กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดว่ากรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกนัได้ไม่เกิน  2 วาระ 

และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี เพ่ือความเป็นอิสระในการ                       
ให้ความเห็นและปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2556 เป็นต้นไป            
โดยไมมี่ผลย้อนหลงัสําหรับกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งก่อนการแตง่ตัง้กรรมการในปี 2551  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามท่ีเห็นสมควร 
และในปีท่ีกรรมการอิสระดงักลา่วครบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักลา่วให้ท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการกลบัเข้าเป็นกรรมการอิสระตอ่ไปได้  
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทร่วมกนักําหนดวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าไว้ทัง้ปี อย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ โดยในปี 
2559 CPN มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 8 ครัง้ เป็นวาระการประชมุตามปกติ 6 ครัง้ และวาระพิเศษ                   
2 ครัง้ 

 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และเลขานกุารบริษัท จะร่วมกนัพิจารณากําหนดวาระการประชมุก่อน
การประชมุแต่ละครัง้อย่างชดัเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทกุท่านสามารถเสนอวาระการประชมุได้อย่างเป็น
อิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดงักลา่ว 
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 เลขานกุารบริษัทจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระท่ีสามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้   โดยไม่ส่ง  
ผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั พร้อมกบัจดหมายเชิญประชุม                 
โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัทฯ เลขานกุารบริษัทจะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นท่ีสําคัญ                 
อีกทัง้สนบัสนนุให้กรรมการทกุท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดลุยพินิจอย่าง
รอบคอบ ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทและฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชมุและจดบนัทกึรายงานการประชมุทกุครัง้ 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่ีอาจมีสว่นได้เสียจะไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ และงดออกเสียงในวาระนัน้ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้บนัทกึองค์ประชมุขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทลงมติไว้ในรายงานการประชมุทกุครัง้ 
ซึ่งท่ีผ่านมา การลงมติในวาระเพ่ือพิจารณาอนุมัติมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้หมด 

 เม่ือมีเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีสําคญัหรือท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ/หรือผู้ มีส่วนได้เสียอย่างมีนยัสําคญั ฝ่ายจดัการ
จะนํารายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ยกตวัอย่าง เช่น ความ
คืบหน้าโครงการในต่างประเทศ ภาวะตลาดและแผนการลงทุนโครงการต่าง ๆ เหตุการณ์ท่ีเป็นกระแสสังคม                        
ท่ีเก่ียวข้องหรือมีโอกาสเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้แนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นต้น 

 เอกสารประกอบการประชมุ รายงานการประชมุ ตลอดจนข้อมลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วน
ในท่ีปลอดภยั โดยมีการจดัเก็บในรูปแบบไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ควบคู่กบัการจดัเก็บเอกสารต้นฉบบั 

 ในกรณีที่มีข้อซกัถามในที่ประชมุและเป็นเร่ืองที่ต้องติดตามขอข้อมลูจากฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง เลขานกุารบริษัท 
จะเป็นผู้ประสานงานและจดัสง่เอกสารการชีแ้จงเพิ่มเติมของฝ่ายจดัการให้คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วท่ีสดุ 

 เลขานกุารบริษัทจดัสง่รายงานผลการดําเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบกบัเป้าหมายแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุติัไว้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบอยา่งตอ่เน่ืองทกุเดือน 

 คณะกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการประชมุร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึง่ในปี 2559 มีการจดัประชมุ               
2 ครัง้ ในเดือนกนัยายน และพฤศจิกายน เพื่อพิจารณาเก่ียวกบัแผนกลยทุธ์ประจําปี 2560 และประเด็นที่สําคญั
ต่างๆ ทางธุรกิจ โดยมีการสรุปประเด็นการพิจารณาและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายจดัการรับทราบเพ่ือนําไปพฒันาการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

 คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินประสทิธิภาพการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้คณะทกุครัง้ท่ีมีการประชมุ เพ่ือ
นําผลท่ีได้จากการประเมินมาปรับปรุงพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการและการจดัประชมุให้ดีย่ิงขึน้ ซึง่ผลประเมิน
ประสทิธิภาพการประชมุคณะกรรมการบริษัทเฉล่ียในปี 2559 เทา่กบั 97.14%  

 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงในกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีสําคัญ 
ตลอดจนข่าวสารความเคล่ือนไหวด้านการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้การปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบติัท่ีดีและเป็นปัจจบุนั 
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การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบริษัท 

1. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 

 หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะนําแนวทางจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั

ลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีและการ
ดําเนินงานเก่ียวกบัคณะกรรมการให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลย่ิงขึน้ตอ่ไป ทัง้นี ้แบบประเมินแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 คณะกรรมการประเมินระดบัคะแนนความเหน็หรือระดบัการดําเนินการใน 5 หวัข้อประเมิน ได้แก่  
1) โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 
2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3) การประชมุและการทําหน้าท่ีของกรรมการ 
4) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
5) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
 
ส่วนท่ี 2 คณะกรรมการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งท่ีให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษสําหรับการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการหรือการดําเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทฯ  

 ขัน้ตอน 
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ปี และเป็นผู้

รวบรวมและรายงานสรุปผลตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและหารือกนัเป็นประจําทกุปี 
 

2. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล 

 หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพฒันาการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึน้ โดยมีหวัข้อในการประเมินท่ีสอดคล้องกบัหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีสําคญัของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบตัร จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบติัท่ีดีของสํานกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงันี ้

 
1) จรรยาบรรณและการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ 
2) การกําหนดกลยทุธ์ การกํากบัดแูลและติดตามการดําเนินงาน 
3) ความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย 

 ขัน้ตอน 
เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ปี และเป็นผู้

รวบรวมและรายงานสรุปผลตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารับทราบและหารือกนัเป็นประจําทกุปี 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
3. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ ซึง่ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และ 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการ
ประเมินตนเองเป็นประจําทกุปี เพ่ือนําผลประเมินมาพฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีในการสนบัสนนุการทํางานของคณะกรรมการ
บริษัทและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 
การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของ CEO 

 หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของ CEO แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 
หมวดท่ี 1 การวดัผลการปฏิบติังาน ประกอบด้วยหวัข้อการประเมิน 10 หวัข้อ ได้แก่  
1) ความเป็นผู้ นํา 
2) การกําหนดกลยทุธ์ 
3) การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 
4) การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
5) ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6) ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7) การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
8) การสืบทอดตําแหน่ง 
9) ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
10)  คณุลกัษณะสว่นตวั 
หมวดท่ี 2 การพัฒนา CEO ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นท่ี CEO ควรได้รับการพัฒนามากย่ิงขึน้                           

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเหน็เพิ่มเติมในหมวดนี ้
 

 ขัน้ตอน 
CEO มีสว่นร่วมในการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานของตนเองและรับทราบเป้าหมายท่ีได้รับการอนมุติั

ในแต่ละปี หลงัจากนัน้ในทกุสิน้ปีเลขานกุารบริษัทจะจดัส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททกุท่านประเมิน CEO รวมทัง้
จัดส่งแบบประเมินดงักล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพ่ือนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมลูในการพฒันา
ศกัยภาพของ CEO ตอ่ไป 

  
ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของ CEO ตามลําดบั 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 
การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท 

เลขานกุารบริษัทมีสว่นสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทได้พฒันาความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทําหน้าท่ี
ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเน่ือง โดยมีการประชาสมัพันธ์และประสานงานเพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้กบักรรมการทกุทา่นในการเข้าร่วมการอบรมและสมัมนาหลกัสตูรตา่ง ๆ โดยรายละเอียดเก่ียวกบัการอบรมสมัมนา
ของกรรมการแต่ละท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในหวัข้อรายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท  
ตามท่ีแสดงในเอกสารแนบ 1 

 
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2559 

รายช่ือกรรมการ รายละเอียด 
นายไพฑรูย์ ทวีผล - เข้าร่วมงานเสวนา CG Forum 3/2016 ในหวัข้อ “ทจุริตในองค์กร ภยัมืดท่ีป้องกนั

และควบคมุได้” จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- เข้าร่วมงานสมัมนารับฟังความคิดเห็น "หลกัการบริหารกิจการท่ีดี และหลกัธรรมาภิ
บาลการลงทนุสําหรับผู้ลงทนุสถาบนั ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทจดทะเบียน” จดัโดย
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

นายวีรวฒัน์       ชติุเชษฐพงศ์ - อบรมหลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
(CGI) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

นายปรีชา   เอกคณุากลู - เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหวัข้อ “Property Fund & REIT” และ “Economic 
Outlook for 1H16” จดัโดยบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ร่วมกบับริษัท
หลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ 
ภทัร จํากดั (มหาชน)  
- เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหวัข้อ “Property & Retail Sector” และ “Economic 
Outlook for 2H16” จดัโดยบริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) ร่วมกบัธนาคาร
ทหารไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)   

หลักสูตรการอบรม            รายช่ือกรรมการ
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Advanced Audit Committee Program (AACP) √ √

Audit Committee Program (ACP) √ √ √

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) √ √

Board and CEO Assessment √

Chief Financial Officer (CFO) √

Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) √

Director Accreditation Program (DAP) √ √ √ √ √ √ √ √

Director Certification Program (DCP) √ √ √ √ √ √ √ √

Financial Institutions Governance Program (FGP) √

Finance for Non-Finance Director (FND) √

Financial Statements for Directors (FSD) √

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) √ √ √

Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) √ √

Monitoring Fraud Risk Management (MFM) √ √

Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) √ √ √
Chartered Director Class (R-CDC) √

Role of the Compensation Committee (RCC) √ √

Role of Chairman Program (RCP) √ √ √ √

Risk Management Committee Program (RMP) √
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
CPN ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน ความน่าเช่ือถือและความถกูต้องของ

รายงานทางการเงิน และการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง โดยมีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบ
ภายในเป็นกลไกสําคญัควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบติัตามกลไกดงักล่าวแก่บุคลากรทกุระดบั
ของบริษัทฯ ผา่นสายการบงัคบับญัชาและช่องทางประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ 

ทัง้นี  ้สํานักตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตงานเพ่ือสอบทานให้มั่นใจว่า                     
การปฏิบติังานของพนกังานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบวิธีปฏิบติังาน ข้อกําหนด และกฎหมาย 

CPN จดัให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในโดยฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวข้องและสํานกัตรวจสอบ
ภายในเป็นประจําทกุปี ประกอบด้วยการประเมินใน 5 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 การควบคมุภายในองค์กร  
สว่นท่ี 2 การประเมินความเส่ียง  
สว่นท่ี 3 การควบคมุการปฏิบติังาน  
สว่นท่ี 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู  
สว่นท่ี 5 ระบบการติดตาม 

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้หมด 11 ครัง้ เพ่ือประเมินและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน สอบทานการทํารายการระหว่างกนั 
พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี สอบทานรายงานทางการเงิน และดแูลให้แผนกต่าง ๆ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย
ของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ปัจจบุนัผู้บริหารสงูสดุสํานกัตรวจสอบภายในของ CPN คือ นางสาวนงลกัษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ 
สํานกัตรวจสอบภายใน ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทกํากบัดแูลให้มีการกําหนดนโยบายท่ีใช้ในการควบคมุเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายใน และการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหาร                     
ท่ีเก่ียวข้องซือ้ขายหลกัทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ  

 การควบคุมเก่ียวกับข้อมูลภายใน: กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องไม่ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ   
ท่ีมีสาระสําคัญ และยงัไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ อ่ืน และยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมลูภายในท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

 การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทนุซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ แตเ่พ่ือป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต้องไม่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน              
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนแล้ว              
ไม่น้อยกว่า 48 ชัว่โมง ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมถึงคู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ มีการซือ้ขาย 
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บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จํากดั(มหาชน) การกํากบัดแูลกิจการ 

โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่หน่วยงานกํากบัดแูลให้รับทราบตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ทัง้นี ้หากผู้บริหารและพนกังานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามนโยบายด้านการดแูลการใช้ข้อมลูภายในท่ีกล่าวข้างต้น
นี ้ถือเป็นความผิดทางวินยัตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย 

 การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: เลขานกุารบริษัทรวบรวมข้อมลูการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหาร รวมถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุไตรมาส 
 
การกาํกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกําหนดให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับตนเองหรือ
บคุคล/นิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดแูลให้
บริษัทฯ ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานกํากบัดแูล
กําหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการนัน้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามหลกัการท่ี
คณะกรรมการบริษัทอนมุติั ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก และคํานึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ โดยผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียจะต้องไม่มีสว่นในการพิจารณารายการท่ีตนมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุติั ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน
นําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้น 

 การรายงานการทํารายการที่ เก่ียวโยงกัน : กรรมการและผู้บริหารต้องตอบแบบชีแ้จงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ใน
รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นประจําทกุปี เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสและมีความรอบคอบและระมดัระวงัในการทํา
ธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกนัในรอบปี โดยมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัสง่แบบชีแ้จงรายการและรวบรวมข้อมลู 

 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง : มีการรายงานครัง้แรกภายใน 30 วนั
นบัจากวนัเข้าดํารงตําแหน่งในบริษัทฯ และรายงานข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุปี สําหรับกรณีท่ีระหว่างปี กรรมการ
หรือผู้บริหารรวมถึงบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องจําเป็นต้องเข้าทําธุรกรรมใด ๆ กบับริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าท่ีแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบโดยไม่ชกัช้า โดยระบขุ้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกัษณะของ
สญัญา ช่ือของคูส่ญัญา และสว่นได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารในสญัญา เพ่ือความโปร่งใสในการเข้าทําธุรกรรมนัน้ 

 การรายงานการมีส่วนได้เสีย : กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าท่ีรายงานการมีสว่นได้เสียของตนเองและ
ของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข
และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด ซึ่งเลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีรวบรวมและจดัส่งสําเนารายงานการมี
สว่นได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน 

ทัง้นี ้ในปี 2559 CPN ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกบัการกระทําความผิดของกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบัการ
ใช้ข้อมลูภายในในทางมิชอบ 

 


