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บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

 

1. วัตถุประสงค์ 

ทปีระชมุคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครังที 1/2562 มีมติอนมุตัิ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพือให้คณะกรรมการบริหารซึงประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ทีมี

คุณสมบัติเหมาะสม ทีทําหน้าทีบริหารจัดการและควบคุมกิจการตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเข้าใจบทบาท 

หน้าทแีละความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบตัรนเีป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท ี

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนและองค์ประกอบตามที

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยมีจํานวนอย่างน้อย 3 คน ซึงจะประกอบด้วยกรรมการบริษัท

จํานวนหนึงและผู้บริหารของบริษัทอีกจํานวนหนงึ  

2.2 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเลือกและแต่งตังกรรมการบริหารคนหนึงเป็นประธานคณะ

กรรมการบริหารโดยประธานคณะกรรมการบริหารอาจเป็นบคุคลคนเดียวกนักบัประธานเจ้าหน้าทบีริหาร (Chief 

Executive Officer) ได้ 

2.3 ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พจิารณาแต่งตงัเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร เพอืช่วยเหลือการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริหารเกียวกับการนดัหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม นําส่งเอกสารประกอบการ

ประชมุ บนัทึกรายงานการประชมุ และงานอนื ๆ ตามทไีด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

3. คุณสมบัติ 

3.1 กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอทจีะอทุิศ

ความรู้ ความสามารถ และปฏิบตัิหน้าทใีห้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที 

3.2 กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ .ศ . 2535 (รวมทงัทีมีการแก้ไขเพมิเติม) พระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ . 2535 (รวมทงัที

มีการแก้ไขเพิมเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคบั และ/หรือระเบียบทีเกียวข้องกําหนด รวมทงัต้องไม่มีลักษณะที

แสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามทีคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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4. หน้าทีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานตามปกติและ

งานบริหารของบริษัทฯ กลนักรองนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารงาน

ต่าง ๆ ของบริษัทฯ การกําหนดหลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจเพือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพือเสนอให้ทีประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตัิ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจและติดตามผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ตามนโยบายทคีณะกรรมการบริษัทกําหนด  

คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบทีสําคญัดงัต่อไปนี   

4.1 ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 

ข้อกําหนด คําสงั และมติของทปีระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  

4.2 กลนักรองและนําเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและ

งบประมาณประจําปี การขยายกิจการ โครงสร้างการจดัการ แผนการดําเนินงานประจําปี นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน การประชาสัมพันธ์ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยพิจารณา

ปัจจยัทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ ตลอดจนพิจารณาและกลันกรอง

ข้อเสนอของฝ่ายบริหารเพอืนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพอืพิจารณาอนุมตัิต่อไป 

4.3 กํากบั ตรวจสอบและควบคมุดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และติดตามผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจทีกําหนดไว้ รวมถึงควบคุมดูแลการใช้

จ่ายตามงบประมาณทีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท 

4.4 แต่งตงั กํากับดูแล ประสานงาน และกําหนดอาํนาจหน้าทีของคณะทํางานพิเศษ หรือคณะบริหารงานพร้อมทงั

พิจารณาและอนุมตัิข้อเสนอต่าง ๆ ซงึเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะทํางานพิเศษ รวมทงัมีอํานาจแต่งตัง

ประธานทีปรึกษา ทีปรึกษา หรือคณะทีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม และมีอํานาจ

กําหนดค่าตอบแทน ค่าเบยีเลียง ค่าสวสัดิการ สิงอํานวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอนื ๆ ของประธานทปีรึกษา 

ทปีรึกษา หรือคณะทีปรึกษาดงักล่าวได้ตามความเหมาะสม 

4.5 กําหนดขนัตอนและวิธีการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร

ของบริษัทฯ และผู้ทเีกียวข้องกบับุคคลดงักล่าวอย่างเหมาะสม เพอืป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ และนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพืออนมุตัิในหลกัการ รวมถึงควบคมุให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการและข้อกําหนดทไีด้รับ

อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

4.6 พิจารณาอนมุตัิการดําเนินงานทีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ การทําสญัญาต่าง ๆ การลงทนุ หรือการขาย

สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทวัไป 

ตลอดจนการดําเนินงานทีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึงมีเงือนไขทางการค้าทัวไป ในวงเงิน   
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ไม่เกินงบประมาณทีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามทีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติใน

หลักการไว้แล้ว ทังนี ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกียวกับการทํารายการทีเกียวโยงกันและรายการได้มา

จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ รวมถึงตารางกําหนดอํานาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ทีคณะกรรมการบริษัท

กําหนด รวมถึงมอีํานาจอนุมตัิการเปิดและปิดบญัชีธนาคารและสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ และการใช้บริการทาง

การเงินต่าง ๆ  

4.7 พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพือเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ รวมทังตรวจสอบ ให้คําแนะนําเกียวกับเรืองนโยบายการจ่ายเงินปันผล และ

พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจําปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

อนมุตัิก่อนนําเสนอต่อทปีระชมุผู้ ถือหุ้นต่อไป 

4.8 ศึกษาความเป็นไปได้สําหรับการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ โดยทําการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงิน

อย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพือประกอบการตัดสินใจ หรือการพิจารณาการยกเลิกการลงทุน เพือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

4.9 ติดตามผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทังปัญหา

หรืออปุสรรคทเีกิดขึนและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ 

4.10 จดัหาข้อมูลทีสําคญัต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพือนําเสนออย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นเพือใช้

ประกอบการตดัสินใจ รวมถึงจดัทํารายงานทางการเงินทีน่าเชอืถือ เป็นไปตามมาตรฐานทดีีและโปร่งใส 

4.11 ดําเนินการให้ผู้บริหาร พนกังาน และบุคคลทีเกียวข้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ข้อมลูทีเกียวข้อง

กบัเรืองทีมีการอภิปรายกันในทปีระชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงมีอาํนาจเรียกขอข้อมลูจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพอืประกอบการพจิารณาเพมิเติมในเรืองต่าง ๆ ได้ 

4.12 มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติการเข้าทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันทางการเงินในการเปิดบัญชี  กู้ยืม เบิก

ถอนเงินจากบัญชีทังหมดของบริษัทฯ และใช้สินเชือ ตลอดจนนําหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไปเป็น

หลกัประกันหนีดังกล่าวทังทีต้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม เพือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทํานิติกรรมสัญญา ยืนคําขอ คําเสนอ ติดต่อ ทํานิติกรรมกับส่วนราชการ เพือให้

ได้มาซงึสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ การดําเนินการใด ๆ ทเีกียวข้องกบัเรืองดงักล่าวจนเสร็จการตามวงเงิน

ทีได้กําหนดไว้ และ/หรือตามตารางกําหนดอํานาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ทีคณะกรรมการบริษัท

กําหนด และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง และ/หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

4.13 มีอํานาจขอความเห็นทีเป็นอิสระจากทีปรึกษาทางวิชาชีพเมือเห็นว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึงการ

ดําเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัทฯ 
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4.14 กํากับดูแลให้มีขนัตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทําทีผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย

ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีทีเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบทีมีสาระสําคัญ 

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพือพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอัน

สมควร  

4.15 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าทีต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา และให้รายงานเรืองอืนใดทีจําเป็นและสมควรที

จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ มติหรือการดําเนินการใด ๆ ทีสําคญัทีอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที

ของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครังถดัไป 

4.16 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการมอบอํานาจให้บคุคลอนืใดหนึงคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึงอย่างใด 

โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพือให้บุคคลดงักล่าว มีอํานาจตามที

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการ

บริหารอาจยกเลิก เพกิถอน เปลียนแปลง หรือแก้ไขบุคคลทไีด้รับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนนั ๆ ได้ตามที

เห็นสมควร 

ทงันี การมอบอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนนั จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงทีทําให้ผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการทีตนหรือ

บุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อนืใด

กบับริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจอนุมตัิการดําเนินการในเรืองดงักล่าว โดยเรืองดงักล่าวจะต้องเสนอ

ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพืออนุมัติต่อไป เว้นแต่ธุรกรรม

ดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's 

Length) 

4.17 ดําเนินการใด ๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามทไีด้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 

4.18 ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามข้อกําหนดในกฎบัตรเพือนําผลทีได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมา

พิจารณาปรับปรุงการปฏิบตัิงานของตนต่อไป 

5. วาระการดํารงตาํแหน่งและการเลือกตังกรรมการบริหาร 

5.1 คณะกรรมการบริหารแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ของบุคคลนนั ๆ 

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมือครบ

วาระดํารงตําแหน่งอาจได้รับการพจิารณาแต่งตงัให้ดํารงตําแหน่งใหม่ได้อีก 

5.2 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมอื 



 

 6

(1) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ 

(2) ลาออก (โดยให้การลาออกมีผลนบัแต่วนัทีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ) 

(3) เสียชีวิต 

(4) คณะกรรมการบริษัทหรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 

(5) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน และ/หรือ กฎหมายหลกัทรัพย์ 

(6) ศาลมีคําสงัให้ออก  

5.3 ในกรณีทีกรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึงซงึมี

คณุสมบตัิครบถ้วนและเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน บุคคลซงึเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนดงักล่าวจะ

อยู่ในตําแหน่งกรรมการบริหารได้เพียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการบริหารทตีนแทน 

6. การประชุม 

6.1 การประชมุคณะกรรมการบริหารจะจดัให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามทีเห็นสมควร แต่การประชมุตามปกติต้องจดั

ขึนอย่างน้อยเดือนละหนึงครัง เว้นแต่มีเหตจุาํเป็นไม่สามารถประชุมได้ โดยให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็น

ผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือในกรณีจําเป็น ถ้ากรรมการบริหารตงัแต่ 2 คนขึนไปร้องขอให้ประธาน

คณะกรรมการบริหารเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกําหนดวันประชุม

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัทีได้รับการร้องขอ 

6.2 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารทไีด้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้

กําหนดวนั เวลาและสถานทีในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซงึสถานททีีประชุมนนัอาจกําหนดเป็นอย่างอืน

นอกเหนือไปจากท้องทีอันเป็นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ก็ได้ หากประธานคณะกรรมการบริหารหรือ

กรรมการบริหารทีได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารมิได้กําหนดสถานทีทีประชุม ให้ใช้สถาน

ทตีงัสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานทีประชมุ 

6.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ซึงได้รับมอบหมายส่งหนงัสือ

นัดประชุมและเอกสารอืนใดทีจําเป็นต่อการประชุมและการลงมติของคณะกรรมการบริหารโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการบริหารโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที และกิจการทีจะประชุมไปยัง

กรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจําเป็นรีบด่วน เพือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ

บริษัทฯ จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอนื หรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านนัก็ได้ 

6.4 การประชมุคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชมุไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจํานวนกรรมการบริหาร

ทังหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีทีประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานคณะกรรมการบริหารให้รองประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานทีประชุม      
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ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ให้กรรมการบริหารซึงมาประชุม

เลือกกรรมการบริหารคนหนึงเป็นประธานทปีระชมุ 

6.5 การวินิจฉัยชขีาดของทีประชมุคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรรมการบริหารซงึมส่ีวนได้เสียใน

เรืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในทปีระชมุออกเสียงเพมิขึนอีก

หนงึเสียงเป็นเสียงชีขาด  

7. การรายงาน 

7.1 คณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการชุดย่อยทีแต่งตังโดยคณะกรรมการบริษัท เพือให้ช่วยศึกษาและ

กลนักรองงานของคณะกรรมการบริษัท ดงันนั คณะกรรมการบริหารจึงมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการ

ปฏิบตัิหน้าทีต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา  

7.2 คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าทีต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยรายละเอียด

ดงัต่อไปนี 

(1) จํานวนครังในการประชมุ 

(2) จํานวนครังทีกรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม 

(3) ผลการปฏิบตัิหน้าทตีามกฎบตัร (Charter) ทกํีาหนดไว้ 

8. การประเมินผลของคณะกรรมการบริหาร 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารจะจดัให้มีขนึทุกปี โดยเป็นการประเมินทงัแบบคณะและรายบคุคล 

และรายงานผลการประเมินประจําปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพือนํามาปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิผลสงูสุดต่อ

ผู้ ถือหุ้นและองค์กร 
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