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นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทดีี (Corporate Governance) 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 

 

 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด  (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.") 

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยตระหนกัถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกิจและการ

พฒันาระดบัการกํากับดูแลกิจการทีมีอยู่ให้ดียิงขึน เพือการเติบโตทางธุรกิจทีดีอย่างยังยืนในระยะยาวและสนบัสนุนให้

เกิดความโปร่งใส ซงึหลกัการดงักล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเชอืมนัให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือผู้มีส่วนได้เสียทุก

ฝ่ายเท่านัน แต่ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์และผลการดําเนินธุรกิจทีดีให้แก่บริษัท และสร้างประโยชน์โดยรวมต่อ

ความสามารถในการแข่งขนัและการเติบโตทียงัยืนของบริษัทฯ   

นอกจากนี บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อสิทธิผู้ ถือหุ้ นและความรับผิดชอบทีมีต่อผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสียของ 

บริษัทฯ อย่างต่อเนอืง การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคํานึงถึงบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและ

ความโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการรับผิดชอบต่อหน้าทีและการปฏิบตัิตามหลกัการกํากับ

ดูแลกิจการทีดี เพือเพิมความเชือมันให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ เกียวข้องทุกฝ่าย ดงันัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็น

ควรให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีขึน โดยครอบคลุมเนือหาหลักการสําคัญตังแต่โครงสร้าง บทบาท 

หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชดัเจน 

และสามารถตรวจสอบได้ โดยอาศยัหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2560 ของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพือเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทําให้เกิดความ

เชอืมนัว่าการดําเนินงานใด ๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสียทกุฝ่าย โดยสาระสําคญัของนโยบายสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 หลกัปฏิบตัิดงันี 

1. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้ นําองคก์รทสีร้างคณุค่าให้แกก่ิจการอย่างยงัยืน   

1.1 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนกัถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นําซึงต้องกํากับดูแลให้

องค์กร มีการบริหารจัดการทีดีซึงครอบคลุมถึงการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกําหนด 

กลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรสําคัญเพือให้บรรลวุัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย และการติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการดําเนินงาน 

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายต่าง ๆ รวมถึงนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ และ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพือสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืนเพือส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บรรลผุลสําเร็จ

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

ตลอดจนสามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลียนแปลง 
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1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีกํากับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ 

(Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซือสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of 

Loyalty) เพือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสําคัญ รวมทังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีประชุมคณะกรรมการ และมติทีประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมถึงนโยบายหรือ

แนวทางทีได้กําหนดไว้ของบริษัทฯ โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอทจีะมนัใจได้ว่าการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติทีประชุมคณะกรรมการ มติที

ประชุมผู้ ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายรายการทีเกียวโยงกัน (Related Party 

Transaction Policy) นโยบ ายการต่ อ ต้าน คอร์รัปชัน  (Anti-Corruption Policy) อํานาจอนุมัติ 

(Delegation of Authority) เป็นต้น รวมทงัมีกระบวนการอนมุตัิการดําเนินงานทสํีาคญั เช่น การลงทุน 

การทําธุรกรรมทีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ การทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน  

การได้มาหรือจําหน่ายไปซงึทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 

1.4 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

รวมทังกําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าทีและความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่าย

จดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบตัิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมาย โดยมีการกําหนดกฎ

บัตรต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจะจัดให้ม ี

การทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละครัง เพอืให้สอดคล้องกบัทิศทางของบริษัทฯ 

2. กําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทเีป็นไปเพอืความยงัยืน 

2.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญอย่างยิงต่อการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการ

ดําเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสงัคมด้วยความยงัยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กร ลกูค้า คูค้่า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสงัคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสือสาร และ

เสริมสร้างให้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตดัสินใจและการดําเนินงาน

ของบคุลากรในทกุระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กรทีอยู่ภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี 

2.2 วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และกลยทุธ์ทางธุรกิจทงัประจําปีและระยะยาว จะต้องสอดคล้องกับการบรรลุ

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ สภาพแวดล้อม ปัจจยั และความเสียงตา่ง ๆ ทอีาจมี

ผลกระทบต่อผู้มสี่วนได้เสียทกุฝ่าย โดยมกีารนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสมและ

ปลอดภยั นอกจากน ีจะต้องตระหนกัถึงความเสียงของการตงัเป้าหมายทีอาจนําไปสู่การประพฤตทิีผิด

กฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกํากบัดแูลให้มีการถา่ยทอดวตัถปุระสงค์

และเป้าหมายผ่านกลยทุธ์และแผนงานให้ทวัทงัองค์กร 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททมีีประสิทธิผล 

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน โดยมีหน้าทีและความรับผิดชอบใน

การกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทังในเรืององค์ประกอบ คุณ สมบัติ           
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ความเชียวชาญ ประสบการณ์ จํานวนกรรมการทีเหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพือให้มี

ความเหมาะสมตามความจําเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักทีกําหนดไว้ โดยแนว

ปฏิบตัิทีเกียวข้องสามารถสรุปได้โดยสงัเขปดงัน ี

3.1.1 ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้กําหนดจํานวนกรรมการของบริษัทฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง

คราวละ 3 ปี ทงันีกรรมการซงึพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตงัใหม่จากทปีระชมุผู้

ถือหุ้นได้ 

3.1.2 กรรมการบริษัทจะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามทกีฎหมายกําหนด 

3.1.3 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด 

และไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึงมีความเข้มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด 

3.1.4 กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ มีหน้าทีรายงานข้อมลูการเป็นกรรมการผู้บริหาร 

ผู้มีอํานาจควบคมุในบริษัทจํากดั หรือบริษัทมหาชนจํากดัอนื การเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการในห้าง

หุ้นส่วนสามญั หรือการเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดัความรับผิด 

ให้บริษัทฯ ทราบตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

3.1.5 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่าง

ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ทังนี รายละเอียดต่าง ๆ เกียวกับองค์ประกอบ 

คุณสมบัติ การแต่งตัง วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งให้เป็นไปตามที

กําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

3.1.6 คณะกรรมการจะดําเนินการเปิดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที

มีความหลากหลาย และข้อมลูกรรมการ อาทิ อายุ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัส่วน

การถือหุ้น จํานวนปีทีดํารงตําแหน่งกรรมการ และการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนอนื ในรายงานประจําปีและบนเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ 

3.1.7 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง เลขานุการบริษัทฯ เพือทําหน้าทีต่าง ๆ ตามทีกฎหมาย

กําหนด และทําหน้าทีอนืตามทไีด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

3.2       คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตังบุคคลทีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มันใจว่า   

องค์ประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเออืต่อการใช้ดุลพินิจในการตดัสินใจอย่างมี

อิสระ ทังนี ในกรณีทีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะ

แต่งตงักรรมการอิสระหนึงท่านเพอืร่วมพจิารณากําหนดวาระประชมุคณะกรรมการ เพือส่งเสริมให้เกิด

การถ่วงดลุอํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการและให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที

ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบระหว่าง

คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจดัการ เพือให้เกิดความชดัเจนในการปฏิบตัิหน้าทีของแต่ละตําแหน่ง 
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เพือให้มีการถ่วงดุลอํานาจ สามารถสอบทานการบริหารงาน และให้การบริหารจดัการบริษัทฯ เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ดงันี 

คณะกรรมการบริษัทฯ: มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดําเนิน

ธุรกิจเพือสร้างผลตอบแทนการลงทุนและประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมทังมีหน้าทีสําคัญในการ

กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจดัการเพอืให้มนัใจว่ามีการปฏิบตัิตามนโยบายและกล

ยทุธ์ทกํีาหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติทปีระชมุผู้ ถือหุ้น  

ฝ่ายจัดการ: มีหน้าทีรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้บรรลุผลสําเร็จและสอดคล้องกับทิศทาง 

นโยบาย และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจตามทีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ ตลอดจนทําหน้าที

บริหารจดัการงานประจําวนั และธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ประธานกรรมการ: เป็นผู้นําของคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคญัในการกํากับดแูลและสนบัสนุน

การปฏิบัติหน้าทีของกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย การกํากับดูแลกิจการ ฯลฯ ตามทีได้

กล่าวแล้วในข้อ 2. 

ประธานกรรมการบริหาร: มีอํานาจในการกํากบัดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ

กรรมการบริหารภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ฯ ตลอดจนมติ

คณะกรรมการบริษัทฯ และมติทปีระชมุผู้ ถือหุ้น 

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร: เป็นหัวหน้าและผู้ นําคณะผู้ บริหารของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทให้ทําหน้าทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตาม

แผนและงบประมาณทีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซือสตัย์ สจุริต และรักษา

ผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น รวมถึงไม่ทําการใดทีมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ใน

ลกัษณะทีขดัแย้งกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย 

3.3  คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการแต่ละคณะมีกระบวนการที

โปร่งใสและชดัเจน เพือให้ได้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทีมีคุณสมบตัิสอดคล้อง

กบัองค์ประกอบทีกําหนดไว้  

3.4  ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีอํานาจพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนัน ในการเสนอค่าตอบแทน

กรรมการต่อทีประชมุผู้ ถือหุ้นนนั คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนมี

ความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตาม

เป้าหมายทงัระยะสนัและระยะยาว  

3.5  คณะกรรมการบริษัทจะกํากบัดแูลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าทแีละจดัสรร

เวลาอย่างเพียงพอ 
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3.8  คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับบทบาทหน้าท ี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้

กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สําหรับการปฏิบัติหน้าทีกรรมการอย่าง

สมาํเสมอ 

3.9  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มันใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลทีจําเป็น และแต่งตังเลขานุการบริษัททีมีความรู้และประสบการณ์ที

จําเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนนุการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

3.10  นอกจากนี เพอืเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททมีีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตงักรรมการ

จํานวนหนึงจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพือทําหน้าทีพิเศษ โดย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และมี

หน้าทตีามทไีด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดงันี 

3.11  คณะกรรมการจะดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย 

จํานวนครังของการประชุมและจํานวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีทีผ่านมาและ

รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยทุกชดุ 

3.11.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพือทําหน้าทีต่าง ๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึงรวมถึงหน้าทีในการ

สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การ

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และการจัดทํารายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ทงันี ตามทปีรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.11.2 คณะกรรมการบริหาร 

เพือทําหน้าทีต่าง ๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึงรวมถึงหน้าทีในการ

บริหารงานในเรืองทีเกียวกับการดําเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัทฯ กลนักรอง

นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารงานต่าง ๆ 

ของบริษัทฯ การกําหนดหลกัเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจเพือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

เพือเสนอให้ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ 

รวมถึงการตรวจและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายทีคณะกรรมการ

บริษัทกําหนด เป็นต้น ทงันี ตามทปีรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 
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3.11.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (หรือคณะทํางาน / บุคคลทีคณะกรรมการ

บริษัทฯ มอบหมาย ในกรณีทีอยู่ระหว่างการจัดตังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน) 

เพอืทําหน้าทตี่าง ๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซงึรวมถึงหน้าทคีดัเลือก

บุคคลทีสมควรได้รับการเสนอรายชือเป็นกรรมการรายใหม่ หรือผู้บริหารระดับสูงและผู้ มี

อํานาจในการจดัการ โดยให้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคดัเลือกอย่างมี

หลกัเกณฑ์และความโปร่งใส เพอืเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีประชมุผู้

ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติ นอกจากนียงัมีหน้าทีพิจารณาแนวทาง และกําหนดค่าตอบแทน 

ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงและผู้ มีอํานาจในการจัดการ โดยให้มีการกําหนด

หลกัเกณฑ์ หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทนทเีป็นธรรมและสมเหตสุมผลเพอืเสนอต่อทีประชมุ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติ เป็นต้น ทังนี ตามที

ปรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

3.11.4 คณะกรรมการบริหารความเสียง (หรือคณะทํางาน / บุคคลทีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

ในกรณีทอียู่ระหว่างการจดัตงัคณะกรรมการบริหารความเสียง) 

เพือทําหน้าทีต่าง ๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึงรวมถึงหน้าทีในการ

กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการจัดการ และกรอบการบริหารความเสียง เพือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท ติดตามเพือให้มันใจได้ว่ามีการประเมินความเสียงและผลกระทบ 

รวมทงัการจดัการความเสียงในระดบั องค์กรของบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสม และทนั

ต่อสถานการณ์ เป็นต้น ทงันี ตามทปีรากฏในกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสียง 

4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบุคลากร 

4.1 คณ ะกรรมการบริษัทจะดําเนินการเพือให้มันใจได้ว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานคณ ะ

กรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงูทีมีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจําเป็นต่อการ

ขบัเคลือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

4.2 คณะกรรมการบริษัทควรกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที

เหมาะสม 

4.3 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทําความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นทีอาจมี

ผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอํานาจในการควบคุมการบริหารจดัการกิจการ เพือมิให้

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูทีอาจมี

ผลกระทบต่อการควบคมุกิจการอย่างเหมาะสม 
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4.4 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ 

และแรงจงูใจทเีหมาะสม 

5. ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบ 

5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมทีก่อให้เกิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่

ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทีเกียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิงแวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดําเนินการเพือเพิมคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที

เปลียนแปลงอยู่เสมอ ซึงอาจครอบคลมุการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมมุมองใน

การออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิเคราะห์ การปรับปรุงกระบวนการผลิตและ

กระบวนการทํางาน รวมทงัการร่วมมือกบัคู่ค้า 

5.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพือให้มันใจได้ว่าทุกฝ่ายของ

องค์กรได้ดําเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของ

กิจการ และคํานึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มี

กลไกทีทําให้มันใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิงแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพือเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยงัยืน ทงันี คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มี

ส่วนได้เสียต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนหนึงในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ กฎบัตรและ

จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยข้อมลูสําคญัทีเกียวข้องและจําเป็นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

เหล่านนัได้รับทราบอย่างเพยีงพอ เชอืถือได้ และทนัเวลา  

ทงันี คณะกรรมการบริษัทต้องตระหนกัถึงความสําคญัของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบตัิต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ซงึรวมถึงผู้ ถือหุ้น พนักงาน ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า สาธารณะและสงัคมโดยรวมอย่าง

โปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม และจะกําหนดแนวปฏิบตัิทีเกียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียซึง

รวมถึง 

5.2.1 ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน และนกัวิเคราะห์   

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายอย่างเสมอภาคโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคนมีความตงัใจปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริต และดําเนินการใด ๆ 

ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้ นเป็นสําคัญ ไม่

ดําเนินการใด ๆ ในลกัษณะทอีาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ใช้ข้อมลูภายใน

เพือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง รวมทังไม่ เปิด เผยข้อมูลลับต่ อ

บุคคลภายนอก  นอกจากนี บริษัทฯ ยงัตระหนักและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกราย รวมถึง

นักลงทุน และนักวิเคราะห์ ในการรับทราบข้อมูลทีจําเป็นเกียวกับผลการดําเนินงานของ
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บริษัทฯ อย่างครบถ้วนและสมําเสมอ โดยได้สือสารผลการดําเนินงานและข้อมลูทีจําเป็นผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ และหน่วยงานทเีกียวข้อง  

 

5.2.2 พนกังาน 

พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสงูสุดของบริษัทฯ ซึงบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักับการปฏิบตัิ

ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างเคร่งครัด และมุ่งมนัทีจะส่งเสริมให้

พนักงานทุกคนมีทัศนคติทีดี มีสํานึกในหน้าทีและความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจและ

เชือมนัในองค์กร และมุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม โดยปลกูฝังให้มีการปฏิบตัิตามค่านิยมหลกั

ขององค์กร “PRIDE” จนเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร นอกจากน ีบริษัทฯ ยงัส่งเสริมให้พนกังาน

เข้ารับการอบรมในหัวข้อทีเกียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทํางาน ให้ความสําคญักับการ

ดแูลรักษาสขุภาพโดยจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปีแก่พนกังานทุกคน ส่งเสริมเรืองความ

ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมทีดีในการทํางาน รวมถึงจดัให้มีค่าตอบแทน และสวสัดิการที

เพียงพอ เหมาะสม ทังนี การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานจะประเมินจากผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนอย่างเป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ทงัระยะสนัและระยะยาว  เทียบเคียงได้กับอตุสาหกรรมเดียวกนั  

นอกจากนี บริษัทฯ ยงัมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนอืง 

และคํานึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นสําคญั และเปิดโอกาสให้พนกังานร้องเรียนกรณีพนกังาน

ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้ รับความคิดเห็น หรือผ่านหน่วยงานฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลทีรับเรือง เป็นต้น บริษัทฯ มีหน้าทีดูแลจดัสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มี

ความปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ และเออืต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิผล  

5.2.3 ลกูค้า 

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซือสตัย์สุจริต

ความเชือถือและไว้วางใจซึงกันและกัน บริษัทฯ มีหน้าทีในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อปัญหาและ

ความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

มาตรการตามนโยบายน ีเพอืให้มนัใจว่าบริษัทฯ ยึดมนัในการให้บริการทีดี มีคุณภาพ และไม่

หยุดการพัฒนาบริการใหม่ทีมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าของบริษัทฯ นอกจากนี บริษัทฯ จะ

ปฏิบัติงานและดําเนินธุรกิจกับลูกค้าของบริษัทฯ โดยยึดหลักจริยธรรม ยึดถือปฏิบัติตาม

สญัญา ข้อตกลง และเงือนไขทางการค้าต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เก็บรักษาข้อมูลความลบัของ

คู่ค้าและไม่นําข้อมลูดังกล่าวไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เว้นแต่จะ

ได้รับความยินยอมจากคู่ค้า 
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5.2.4 เจ้าหน ี

สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี โดยยึดหลักความซือสตัย์สุจริต ความเชือถือและ

ไว้วางใจซึงกนัและกัน และมีหน้าทีรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคญัต่อเงอืนไขต่าง ๆ 

ทไีด้ทําข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนีอย่างดีทสีดุ 

5.2.5 คู่ค้า 

ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซือสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพือให้มันใจได้ว่า การ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เหมาะสม เป็นธรรม และได้ประโยชน์ทงัสองฝ่าย มีการพัฒนา

อย่างยงัยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ ทงันี บริษัทฯ จะเลือกทําธุรกิจกับคู่ค้าจาก

เงือนไขต่าง ๆ เช่น เงือนไขด้านราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกันสิงแวดล้อม ความ

เชยีวชาญด้านเทคนคิ การปฏิบตัิตามกฎหมาย ความน่าไว้วางใจ และยึดมนัในสิงทีถกูต้อง 

5.2.6 ชมุชน สงัคม และสิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนกัและมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิงแวดล้อม บริษัทฯ จึง

ดําเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและสังคม และให้

ความสําคญักบัการรักษาสิงแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์สงูสดุ เพอืช่วยลดการใช้พลงังาน ตลอดจนดูแลป้องกนัมิให้การดําเนินงานของ

บริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคณุภาพชีวิตของสงัคม ชมุชน และสิงแวดล้อม 

ทังนี บริษัทฯ และพนักงานยึดมันปฏิบัติตนในการดําเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบ และเป็น

ประโยชน์แก่สงัคมและชุมชน และประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนทีอาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความ

เป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ทีดี ตลอดจน

รับผิดชอบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน และเพือ

ส่งเสริมการพฒันาอย่างยงัยืน  

นอกจากนี จะต้องปฏิบัติต่อสิงแวดล้อมตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ร่วมอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติเพือความยงัยืน รวมทงัส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรและสิงแวดล้อม ทงันี บริษัทฯ เปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของพนกังานทีแสดงให้เห็นถึงการดําเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม และ

ดูแลให้มีการจดัทํารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยรวมไว้ในรายงาน

ประจําปีหรือทําเป็นฉบบัแยกต่างหาก 

5.2.7 คู่แข่งทางการค้า 

ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม 
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5.2.8 หน่วยงานราชการทเีกียวข้อง 

ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบังคบัต่าง ๆ ทีเกียวข้องและทีได้กําหนดไว้ และ

สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่าง ๆ ทีเหมาะสม นอกจากนี จะ

ยึดมนัในการให้บริการและจาํหน่ายสินค้าผลิตภณัฑ์ทีดี มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นไปตาม

กฎหมาย นอกจากนี จะปฏิบตัิต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการตา่ง ๆ อย่างมีความเป็นกลาง

ทางการเมืองตามทีได้กําหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั 

นอกจากนี จะจดัให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น โดยส่งไปรษณีย์มา

ทบีริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชนั 10 เลขที 123 

ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 และเพิมช่องทางในการ

อี เ ม ล์ ถึ ง ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท โ ด ย ต ร ง ที 

company.secretary@shotelsresorts.com และกําหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดย

การไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ แจ้งเบาะแสเป็นความลับ โดยในเบืองต้นฝ่าย

ตรวจสอบภายในจะทําการรวบรวมสรุปเรืองดังกล่าวแล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพือพิจารณาพิสจูน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็นข้อมลูทีกระทบต่อบริษัทฯ จะต้อง

นําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป 

5.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value 

Chain) เพือให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยงัยืน ทังนี ทรัพยากรทีบริษัทฯ 

พึงคํานึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) 

สงัคมและความสมัพนัธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)  

5.4 คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบั

องค์กรทีสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทงัดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การเพิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดําเนินงาน การบริหารความเสียง เพือให้กิจการสามารถบรรลุ

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 

6. มรีะบบการบริหารความเสียงและการควบคมุภายในทเีหมาะสม 

6.1 คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้มนัใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุม

ภายในทีจะทําให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานทีเกียวข้อง 
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6.2 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึงทุกคนต้องเป็นกรรมการ

อิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายทีเกียวข้อง รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าทีตาม

หลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือให้สามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและอิสระ เพือทําหน้าทตี่าง ๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซงึรวมถึง

หน้าทีในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตัิตามกฎหมาย ความ

เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของ

บริษัทฯ และการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ทงันี ตามทีปรากฏในกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจะจดัการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนได้ระหว่าง

บริษัทฯ กับฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนัมิ

ควรในทรัพย์สิน ข้อมลูและโอกาสของบริษัทฯ และการทําธุรกรรมกับผู้ทีมีความสมัพันธ์เกียวโยงกับ

บริษัทฯ ในลักษณะทีไม่สมควร รวมถึงกําหนดแนวปฏิบัติไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (Code of 

Conduct) และนโยบายการใช้ข้อมลูภายในไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6.4 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทีชัดเจน โดยได้สือสารในทุกระดับขององค์กรและ

บุคคลภายนอกเพือให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้จริง และคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือ

แนวทางต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมทส่ีงเสริมและปลกูฝังให้พนกังานทุก

คนปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัทเีกียวข้อง 

6.5 คณะกรรมการบริษัทได้กํากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรืองร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี

เบาะแส และกําหนดแนวทางปฏิบตัิทีชดัเจนไว้ในนโยบายเกียวกบัการรับเรืองร้องเรียนการทุจริตและ

การกระทําผิด (Whistle Blower) ทังนีจะจัดให้มีการเปิดเผยช่องทางในการรับเรืองร้องเรียนไว้ใน 

website หรือรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

7. รักษาความนา่เชือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

7.1 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

สําคญัถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิทีเกียวข้อง 

7.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพือให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน

และความสามารถในการชําระหน ี

7.3 หากเกิดภาวะทกีิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัท

จะทําให้มันใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอืนทีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการ

เงินได้ ทงันีภายใต้การคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และความสมเหตสุมผล 
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7.4 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะจดัทํารายงานความยงัยืนตามความเหมาะสม ในการเปิดเผยข้อมลู

การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎบัตรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) นโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชนั การปฏิบตัิต่อพนกังานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึงรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และ

การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม ทังนี อาจเปิดเผยข้อมูล

ดงักล่าวไว้ในรายงานประจําปี หรืออาจจดัทําเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัทฯ 

7.5 คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจดัให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทําหน้าทีสือสาร

และประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารทีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นกัวิเคราะห์ และผู้ทีเกียวข้อง

อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา 

7.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู ซงึนอกจาก

การเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณ ฑ์ที กําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพ ย์ฯ แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอืนด้วย 

เช่น website ของบริษัทฯ พร้อมทงันําเสนอข้อมลูทเีป็นปัจจบุนั 

7.7 คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสเป็นส่วนหนึงของกฎบัตรและ

จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ 

8. สนบัสนนุการมีส่วนร่วมและการสือสารกบัผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ดําเนินการให้มนัใจได้ว่าผู้ ถือหุ้นได้รับ

การปฏิบัติทีเท่าเทียมกันและผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพืนฐานในฐานะผู้ ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน เช่น ( ) สิทธิใน

การซอืขายหรือโอนหุ้น ( ) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกําไรของบริษัทฯ ( ) สิทธิในการได้รับข้อมลูข่าวสารทีเกียวข้อง

อย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือโดยวิธีการอืนใด ( ) สิทธิใน

การเข้าร่วมประชุมเพือใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ เพือแต่งตงัหรือถอดถอนกรรมการ 

การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตงัผู้สอบบญัชี การจ่ายเงินปันผล การเพิมทุนและออกหุ้นใหม่ 

รวมทงั สิทธิในการตงัคําถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกียวกบัรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรืองอืนใดที

นําเสนอต่อทีประชุมเพือพิจารณาและอนุมัติ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและการเสนอชือบุคคล

เพือเข้ารับการเลือกตังเป็นกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองสําคัญของบริษัทฯ โดย

กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นทีถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึงเสียง 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทยงัต้องตระหนักและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น ไม่กระทําการใด ๆ อัน

เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและกําหนดนโยบายทเีกียวข้องกับ

สิทธิผู้ ถือหุ้นดงัต่อไปนี 

8.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มันใจว่าผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรืองสําคัญของบริษัทฯ 

รวมถึง  
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8.1.1 จะปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นขนัพืนฐาน ได้แก่ สิทธิการซือขายหรือโอนหุ้น สิทธิใน

การมีส่วนแบ่งกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมลูกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิใน

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพือแต่งตัง หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตงัผู้สอบบัญชี การ

จดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัหรือหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม

ทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

8.1.2 จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิในเรืองต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชมุผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชมุ สิทธิในการ

เสนอบุคคลเพือคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคําถามต่อทีประชุมล่วงหน้า

ก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตังคําถามต่อทีประชุม เป็นต้น รวมถึง

อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการของบริษัทฯ โดยส่งประวัติและหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าวไปยังประธาน

กรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์ ระเบียบ และขนัตอนทบีริษัทฯ กําหนด 

8.1.3 จะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ นพร้อมเอกสารทีเกียวข้องและเผยแพร่ผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น และจัดทําหนังสือเชิญ

ประชมุผู้ ถือหุ้นทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

8.1.4 จะสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จดัทําหนงัสือมอบฉันทะทงั แบบ ก 

แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทงัอํานวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้

สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและ

ลงคะแนนเสียงแทนผู้ ถือหุ้น เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการ

อสิระคนใดคนหนึงเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นได้ 

8.1.5 จะงดเว้นการกระทําใด ๆ อนัเป็นการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ทีต้องเปิดเผยตามข้อกําหนดต่าง ๆ และการเข้า

ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น ไม่นําเสนอเอกสารทีมีข้อมูลสําคญัเพิมเติมอย่างกะทันหนั ไม่เพิมวาระ

การประชมุหรือเปลียนแปลงข้อมลูสําคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น 

8.1.6 จะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมลูสําคญัทีเป็นปัจจบุัน

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น 

8.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดําเนินการในวนัประชมุผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส 

มีประสิทธิภาพ และเออืให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน รวมถึง 
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8.2.1 จะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่างเต็มทใีน

การประชุมผู้ถือหุ้นและจะละเว้นการกระทําใด ๆ ทีเป็นการจํากัดโอกาสการเข้าประชมุของผู้

ถือหุ้ น ในกรณีทีผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้

สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้  

8.2.2 จะแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นให้ผู้ ถือหุ้ นทราบในหนังสือเชิญ

ประชมุและในวนัประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ ดําเนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ทีใช้ในการประชุม และ

ขนัตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบในทีประชุมผู้ ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้ง

กฎเกณฑ์และขนัตอนการออกเสียงลงมติดงักล่าวลงในรายงานการประชมุผู้ถือหุ้นทกุครัง 

8.2.3 จะจดัการประชมุให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในเรืองทีเกียวข้องกบัวาระ

การประชุมหรือเกียวข้องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นได้ โดยประธานกรรมการบริษัท

จะสอบถามทีประชุมในแต่ละวาระ รวมทงัจดัให้มีการบนัทึกข้อซกัถามในเรืองทีเกียวข้องกับ

วาระการประชมุหรือเกียวข้องกบับริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทงัคําชแีจง

ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชมุผู้ถือหุ้นทกุครัง 

8.2.4 จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้บริหารทีเป็นผู้ ถือ

หุ้ นของบริษัทฯ จะไม่ นําเสนอวาระการประชุมเพิมเติมใด ๆ ทีไม่จําเป็นต่อทีประชุม 

โดยเฉพาะวาระการประชมุทีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาอย่างเพยีงพอก่อนการตดัสินใจ 

8.2.5 จะสนบัสนนุให้ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยี เช่น บาร์โค้ด บตัรลงคะแนน หรืออนื ๆ มาใช้กบัการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น ทงัการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและแสดงผล เพือให้การดําเนินการ

ประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะจัดให้มี

การเปิดเผยผลการลงคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทังคะแนนเสียงทีเห็น

ด้วย ไม่เห็นด้วย และการงดออกเสียงในแต่ละวาระทีมกีารลงคะแนนเสียง 

8.2.6 จะจัดให้มีบุคคลทีเป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง หรือเป็นผู้ นับหรือ

ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุ เช่น ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท หรือทีปรึกษากฎหมาย 

และเปิดเผยผลการนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงดงักล่าวให้ทปีระชมุทราบพร้อมบนัทึกไว้ใน

รายงานการประชมุด้วย  

8.2.7 คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นความสําคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี และ

เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น จึงสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

8.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติทีประชุมผู้ ถือหุ้นและการจดัทํารายงานการประชมุผู้ถือ

หุ้นเป็นไปอย่างถกูต้องและครบถ้วน รวมถึง 
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8.3.1 จะดูแลให้มีการให้ข้อมูลเกียวกับ วัน เวลา สถานที และวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจน

ข้อมลูทงัหมดทีเกียวข้องกบัเรืองทีต้องตดัสินใจในทปีระชมุผู้ ถือหุ้นโดยมีคําชแีจงและเหตุผล

ประกอบตามวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลาสําหรับการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นในแต่ละครัง บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาข้อมลูก่อน

วันประชุมผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูล

เหมือนกบัข้อมลูในรูปแบบเอกสารทีบริษัทฯ จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น  

8.3.2 หลงัการประชมุผู้ถือหุ้นแต่ละครัง จะดูแลให้มีการรวบรวมเนอืหาการประชมุซงึประกอบด้วย 

รายละเอียดวาระการประชมุ รายชือกรรมการทงัทีเข้าร่วมประชมุและลาประชมุ มตทิปีระชุม 

การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น จัดทําเป็น “รายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้น” เผยแพร่ขึนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ

หน่วยงานทีเกียวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ซึงเป็นไปตามข้อกําหนดของ 

สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติทปีระชุม

และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด 

8.3.3 จะส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นและไม่จํากดัสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู

สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่นําเสนอเอกสารทีมีข้อมลู

สําคัญเพิมเติมระหว่างการประชุมผู้ ถือหุ้ น และบริษัทฯ จะไม่เพิมวาระการประชุมหรือ

เปลียนแปลงข้อมลูสําคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

8.3.4 จะดแูลให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารและสารสนเทศทเีป็นข้อมลูปัจจุบนั

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสมาํเสมอ 

 

 

ประกาศ ณ วนัที 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

- นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์ –  

(นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์) 

ประธานรรมการ 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) 




