นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี (Corporate Governance)
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี (Corporate Governance)
บริ ษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ ท จํากัด (มหาชน)

บริ ษั ท เอส โฮเทล แอนด์ รี ส อร์ ท จํา กัด (มหาชน) ("บริ ษัท ฯ") มีก ารบริ ห ารงานโดยยึด ถื อแนวปฏิบัติ ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.")
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ ฯ") โดยตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจและการ
พัฒนาระดับการกํากับดูแลกิจการทีมีอยู่ให้ ดียิงขึน เพือการเติบโตทางธุรกิจทีดีอย่างยังยืนในระยะยาวและสนับสนุนให้
เกิดความโปร่ งใส ซึงหลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็ นการสร้ างความเชือมันให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น นักลงทุน หรื อผู้มีส่วนได้ เสียทุก
ฝ่ ายเท่านัน แต่ ยังสามารถสร้ า งคุณ ประโยชน์แ ละผลการดําเนินธุรกิจทีดีให้ แก่บริ ษั ท และสร้ า งประโยชน์ โดยรวมต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตทียังยืนของบริษัทฯ
นอกจากนี บริ ษั ท ฯ ให้ ความสํ าคัญ ต่อสิทธิผ้ ูถื อหุ้นและความรับผิดชอบทีมี ต่ อผู้ถื อหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนือง การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
ความโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อหน้ าทีและการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดี เพือเพิมความเชือมันให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกียวข้ องทุกฝ่ าย ดังนัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้ เห็น
ควรให้ มีการจัด ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีขึน โดยครอบคลุมเนือหาหลักการสําคัญ ตังแต่โครงสร้ าง บทบาท
หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จนถึงหลักการในการบริ หารงานของผู้บริหารอย่างโปร่ งใส ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ โดยอาศัยหลักปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน
ปี 2560 ของคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือเป็ นแนวทางในการบริหารองค์กรทําให้ เกิดความ
เชือมันว่าการดําเนินงานใด ๆ ของบริษัทฯ เป็ นไปด้ วยความเป็ นธรรม และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกฝ่ าย โดยสาระสําคัญของนโยบายสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 8 หลักปฏิบตั ิดงั นี
1.

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นําองค์กรทีสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยังยืน
1.1

คณะกรรมการบริ ษัทเข้ าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นําซึงต้ องกํากับดูแลให้
องค์ก ร มีการบริห ารจัด การทีดีซึงครอบคลุมถึงการกําหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย การกําหนด
กลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพือให้ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย และการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน

1.2

คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดนโยบายต่ า ง ๆ รวมถึง นโยบายในการกํ า กับ ดู แ ลกิ จการ และ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพือสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยังยืนเพือส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย บรรลุผลสําเร็ จ
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม
ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลียนแปลง
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2.

3.

1.3

คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าทีกํ ากับดูแลให้ กรรมการและผู้บริ หารปฏิบัติหน้ าทีด้ วยความรับผิดชอบ
(Accountability and Responsibility) ระมัด ระวัง (Duty of Care) ซือสัตย์ สุจริ ต ต่ อองค์กร (Duty of
Loyalty) เพื อประโยชน์ สูง สุด ของบริ ษั ท ฯ เป็ น สํ า คัญ รวมทังต้ อ งปฏิ บัติ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบัง คับ มติที ประชุม คณะกรรมการ และมติที ประชุม ผู้ถื อหุ้ น รวมถึ งนโยบายหรื อ
แนวทางทีได้ กําหนดไว้ ของบริษัทฯ โดยต้ องจัดให้ มีกลไกอย่างเพียงพอทีจะมันใจได้ ว่าการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติทีประชุมคณะกรรมการ มติที
ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ เช่น นโยบายรายการทีเกียวโยงกัน (Related Party
Transaction Policy) นโยบายการต่ อ ต้ านคอร์ รั ป ชั น (Anti-Corruption Policy) อํ า นาจอนุ มั ติ
(Delegation of Authority) เป็ นต้ น รวมทังมีกระบวนการอนุมตั ิการดําเนินงานทีสําคัญ เช่น การลงทุน
การทํ า ธุรกรรมที มีผลกระทบต่อบริ ษั ทฯ อย่า งมีนัย สํา คัญ การทํ ารายการกับ บุคคลที เกี ยวโยงกัน
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้ น

1.4

คณะกรรมการบริ ษัทเข้ าใจบทบาท ขอบเขตหน้ า ที และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท
รวมทังกําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้ าทีและความรับผิดชอบให้ คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ าย
จัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมาย โดยมีการกําหนดกฎ
บัตรต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยไว้ เป็ นลายลัก ษณ์ อักษร และจะจัด ให้ มี
การทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละครัง เพือให้ สอดคล้ องกับทิศทางของบริษัทฯ

กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเป็ นไปเพือความยังยืน
2.1

คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญ อย่างยิงต่อการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการ
ดําเนินธุรกิจขององค์กรให้ สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้ วยความยังยืน สร้ างคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อ
องค์กร ลูกค้ า คูค่ ้ า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสือสาร และ
เสริมสร้ างให้ วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้ อนอยู่ในการตัดสินใจและการดําเนินงาน
ของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กรทีอยู่ภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี

2.2

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจทังประจําปี และระยะยาว จะต้ องสอดคล้ องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ สภาพแวดล้ อม ปัจจัย และความเสียงต่าง ๆ ทีอาจมี
ผลกระทบต่อผู้มสี ่วนได้ เสียทุกฝ่ าย โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย นอกจากนี จะต้ องตระหนักถึงความเสียงของการตังเป้าหมายทีอาจนําไปสู่การประพฤติทีผิด
กฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกํากับดูแลให้ มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ ทวทั
ั งองค์กร

เสริ มสร้ างคณะกรรมการบริษัททีมีประสิทธิผล
3.1

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน โดยมีหน้ าทีและความรับผิดชอบใน
การกํ า หนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษั ท ทั งในเรื ององค์ ป ระกอบ คุ ณ สมบั ติ
3

ความเชียวชาญ ประสบการณ์ จํานวนกรรมการทีเหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพือให้ มี
ความเหมาะสมตามความจําเป็ นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักทีกํ าหนดไว้ โดยแนว
ปฏิบตั ิทีเกียวข้ องสามารถสรุปได้ โดยสังเขปดังนี

3.2

3.1.1

ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้กํา หนดจํานวนกรรมการของบริ ษัทฯ โดยมีวาระการดํารงตํา แหน่ง
คราวละ 3 ปี ทังนีกรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตังใหม่จากทีประชุมผู้
ถือหุ้นได้

3.1.2

กรรมการบริษัทจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีกฎหมายกําหนด

3.1.3

คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
และไม่น้ อยกว่า 3 คน กรรมการอิส ระของบริ ษั ท ฯ จะต้ อ งมีคุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะ
ต้ อ งห้ ามตามที คณะกรรมการบริ ษั ท กํ าหนด ซึงมีค วามเข้ ม งวดไม่ น้ อ ยกว่า คุณ สมบัติ ที
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด

3.1.4

กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริษัทฯ มีหน้ าทีรายงานข้ อมูลการเป็ นกรรมการผู้บริ หาร
ผู้มีอํานาจควบคุมในบริ ษัทจํากัด หรื อบริษัทมหาชนจํากัดอืน การเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การในห้ าง
หุ้นส่วนสามัญ หรื อการเป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัดความรับผิด
ให้ บริ ษัทฯ ทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด

3.1.5

คณะกรรมการบริ ษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท ไว้ อย่าง
ชัด เจนในกฎบัต รคณะกรรมการบริ ษั ท ทังนี รายละเอี ย ดต่า ง ๆ เกี ยวกั บ องค์ ป ระกอบ
คุณ สมบัติ การแต่ งตัง วาระการดํา รงตํา แหน่ งและการพ้ น จากตํา แหน่งให้ เป็ นไปตามที
กําหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

3.1.6

คณะกรรมการจะดําเนินการเปิ ดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที
มีความหลากหลาย และข้ อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วน
การถือหุ้น จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่งกรรมการ และการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจด
ทะเบียนอืน ในรายงานประจําปี และบนเว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ

3.1.7

คณะกรรมการบริ ษั ท จะแต่ งตัง เลขานุก ารบริ ษั ท ฯ เพื อทํา หน้ า ที ต่ าง ๆ ตามที กฎหมาย
กําหนด และทําหน้ าทีอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษั ท จะแต่ ง ตั งบุ ค คลที เหมาะสมเป็ น ประธานกรรมการ และดู แ ลให้ มั นใจว่ า
องค์ประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอือต่อการใช้ ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมี
อิสระ ทังนี ในกรณีทีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท จะ
แต่งตังกรรมการอิสระหนึงท่านเพือร่ วมพิจารณากําหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพือส่งเสริ มให้ เกิด
การถ่วงดุลอํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการและให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที
ดี สํ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น โดยบริ ษั ท ฯ มี ก ารแบ่ ง แยกบทบาทหน้ าที ความรั บ ผิ ด ชอบระหว่า ง
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และฝ่ ายจัดการ เพือให้ เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั ิหน้ าทีของแต่ละตําแหน่ง
4

เพือให้ มีการถ่วงดุลอํานาจ สามารถสอบทานการบริหารงาน และให้ การบริหารจัดการบริษัทฯ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ดังนี
คณะกรรมการบริ ษัทฯ: มีบทบาทสําคัญ ในการกําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ ในการดําเนิน
ธุรกิจเพือสร้ างผลตอบแทนการลงทุนและประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น รวมทังมีหน้ าทีสําคัญในการ
กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการเพือให้ มนใจว่
ั ามีการปฏิบตั ิตามนโยบายและกล
ยุทธ์ทกํี าหนดไว้ และเป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัทฯ และมติทประชุ
ี มผู้ถือหุ้น
ฝ่ ายจัด การ: มีห น้ า ที รับ ผิด ชอบในการบริ ห ารกิจ การให้ บ รรลุผ ลสํา เร็ จ และสอดคล้ อ งกับ ทิ ศ ทาง
นโยบาย และกลยุท ธ์ ในการดําเนิ นธุรกิจตามทีคณะกรรมการบริ ษั ทกํ า หนดไว้ ตลอดจนทํา หน้ า ที
บริหารจัดการงานประจําวัน และธุรกิจของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย
ประธานกรรมการ: เป็ นผู้นําของคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้ าทีของกรรมการบริ ษัท ฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย การกํ ากับดูแลกิจการ ฯลฯ ตามทีได้
กล่าวแล้ วในข้ อ 2.
ประธานกรรมการบริหาร: มีอํานาจในการกํากับดูแลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะ
กรรมการบริ หารภายใต้ ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการบริษัทฯ และมติทประชุ
ี มผู้ถือหุ้น
ประธานเจ้ าหน้ าที บริ หาร: เป็ น หัวหน้ าและผู้นํ าคณะผู้บริ หารของบริ ษั ทฯ ได้ รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ทําหน้ าทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัทฯ โดยบริหารงานตาม
แผนและงบประมาณทีได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด ซือสัตย์ สุจริ ต และรักษา
ผลประโยชน์ สูงสุด แก่ บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่ทําการใดที มีส่วนได้ เสีย หรื อมีผลประโยชน์ ใน
ลักษณะทีขัดแย้ งกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
3.3

คณะกรรมการบริ ษัทจะกํากับดูแ ลให้ ก ารสรรหาและคัด เลือกกรรมการแต่ ละคณะมีกระบวนการที
โปร่ งใสและชัดเจน เพือให้ ได้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทีมีคุณสมบัติสอดคล้ อง
กับองค์ประกอบทีกําหนดไว้

3.4

ที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น มี อํ า นาจพิ จ ารณาอนุมัติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ ดัง นัน ในการเสนอค่ าตอบแทน
กรรมการต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นนัน คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาให้ โครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสมกับ ความรับ ผิดชอบ จูงใจให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ทนํ าพาองค์ก รให้ ดํา เนิน งานตาม
เป้าหมายทังระยะสันและระยะยาว

3.5

คณะกรรมการบริ ษัทจะกํากับดูแลให้ กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าทีและจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ
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3.8

คณะกรรมการบริ ษัทจะกํ ากับดูแลให้ กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับบทบาทหน้ าที
ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิ จ ตลอดจนสนับสนุน ให้
กรรมการทุ ก ท่ า นได้ รับ การเสริ ม สร้ างทัก ษะและความรู้ สํา หรั บ การปฏิ บัติ ห น้ าที กรรมการอย่ า ง
สมําเสมอ

3.9

คณะกรรมการบริ ษั ทจะดูแลให้ มันใจว่า การดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ษั ทเป็ น ไปด้ วยความ
เรี ย บร้ อย สามารถเข้ าถึงข้ อมูลทีจําเป็ น และแต่งตังเลขานุก ารบริ ษัททีมีค วามรู้ และประสบการณ์ ที
จําเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

3.10

นอกจากนี เพือเสริมสร้ างคณะกรรมการบริ ษัททีมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริ ษัทจะแต่งตังกรรมการ
จํานวนหนึงจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพือทําหน้ าทีพิเศษ โดย
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริ ษัท และมี
หน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี

3.11

คณะกรรมการจะดูแลให้ มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
จํา นวนครังของการประชุม และจํา นวนครังที กรรมการแต่ละท่า นเข้ า ร่ ว มประชุมในปี ทีผ่ านมาและ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
3.11.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
เพือทําหน้ าทีต่าง ๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึงรวมถึงหน้ าทีในการ
สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุ ม ภายใน การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย การ
พิจารณาคัดเลื อกผู้สอบบัญ ชี การเปิ ด เผยข้ อมูลของบริ ษัท ฯ และการจัดทํารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น ทังนี ตามทีปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
3.11.2 คณะกรรมการบริหาร
เพือทําหน้ าทีต่าง ๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึงรวมถึงหน้ าทีในการ
บริหารงานในเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานตามปกติและงานบริ หารของบริ ษัทฯ กลันกรอง
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริหารงาน และอํานาจการบริหารงานต่าง ๆ
ของบริ ษัทฯ การกําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจเพือให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ
เพือเสนอให้ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรื อให้ ความเห็นชอบ
รวมถึงการตรวจและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ตามนโยบายทีคณะกรรมการ
บริษัทกําหนด เป็ นต้ น ทังนี ตามทีปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
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3.11.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (หรื อคณะทํางาน / บุคคลทีคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ มอบหมาย ในกรณี ที อยู่ ระหว่ า งการจั ด ตังคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน)
เพือทําหน้ าทีต่าง ๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึงรวมถึงหน้ าทีคัดเลือก
บุคคลทีสมควรได้ รับการเสนอรายชือเป็ น กรรมการรายใหม่ หรื อผู้บริ หารระดับสูงและผู้มี
อํานาจในการจัดการ โดยให้ มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมี
หลักเกณฑ์และความโปร่ งใส เพือเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อทีประชุมผู้
ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติ นอกจากนียังมีหน้ าทีพิจารณาแนวทาง และกําหนดค่าตอบแทน
ให้ แก่ ก รรมการ และผู้ บ ริ ห ารระดับ สูงและผู้มีอํา นาจในการจัด การ โดยให้ มีก ารกํ า หนด
หลักเกณฑ์ หรื อวิธีการกําหนดค่าตอบแทนทีเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลเพือเสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อทีประชุมผู้ถื อหุ้น เพื อพิจารณาอนุมัติ เป็ น ต้ น ทังนี ตามที
ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3.11.4 คณะกรรมการบริหารความเสียง (หรือคณะทํางาน / บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
ในกรณีทอยู
ี ่ระหว่างการจัดตังคณะกรรมการบริหารความเสียง)
เพือทําหน้ าทีต่าง ๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึงรวมถึงหน้ าทีในการ
กํ า หนดนโยบาย กลยุท ธ์ ใ นการจัด การ และกรอบการบริ ห ารความเสี ยง เพื อเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ท ติด ตามเพือให้ มันใจได้ ว่ามีก ารประเมิน ความเสียงและผลกระทบ
รวมทังการจัดการความเสียงในระดับ องค์กรของบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสม และทัน
ต่อสถานการณ์ เป็ นต้ น ทังนี ตามทีปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสียง
4.

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
4.1

คณะกรรมการบริ ษั ท จะดํ า เนิ น การเพื อให้ มั นใจได้ ว่ า มี ก ารสรรหาและพั ฒ นาประธานคณะ
กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงทีมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะทีจําเป็ นต่อการ
ขับเคลือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

4.2

คณะกรรมการบริ ษั ท ควรกํา กับ ดูแลให้ มีก ารกํ าหนดโครงสร้ างค่ า ตอบแทนและการประเมิน ผลที
เหมาะสม

4.3

คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายในการทําความเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นทีอาจมี
ผลกระทบต่อการบริ หารงานของกิจการและอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพือมิให้
เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัท และจะดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีอาจมี
ผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
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4.4
5.

คณะกรรมการบริ ษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจทีเหมาะสม

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
5.1

คณะกรรมการบริษัทให้ ความสําคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมทีก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่
ไปกับการสร้ างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดล้ อม โดยจะส่งเสริ ม การดํา เนิ น การเพื อเพิ มคุณ ค่ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ ตามสภาพปั จจัย แวดล้ อ มที
เปลียนแปลงอยู่เสมอ ซึงอาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองใน
การออกแบบและพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก าร การวิ เคราะห์ การปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต และ
กระบวนการทํางาน รวมทังการร่ วมมือกับคู่ค้า

5.2

คณะกรรมการบริ ษัทจะติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดล้ อม และสะท้ อ นอยู่ในแผนดํ าเนิน การ (Operational Plan) เพื อให้ มันใจได้ ว่าทุก ฝ่ ายของ
องค์ ก รได้ ดํ าเนินการสอดคล้ องกับ วัตถุป ระสงค์ เป้า หมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของ
กิจการ และคํานึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้ มี
กลไกที ทํ า ให้ มั นใจว่ า กิ จ การประกอบธุ รกิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิงแวดล้ อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย เพือเป็ นแนวทางให้ ทุกภาคส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้ อย่างยังยืน ทังนี คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มี
ส่ วนได้ เสี ย ต่ า ง ๆ ไว้ เป็ น ส่ ว นหนึ งในนโยบายความรั บ ผิด ชอบต่ อ สังคม (CSR) และ กฎบัต รและ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) และจะเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญทีเกียวข้ องและจําเป็ นแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย
เหล่านันได้ รับทราบอย่างเพียงพอ เชือถือได้ และทันเวลา
ทังนี คณะกรรมการบริ ษัทต้ องตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสียและปฏิบตั ิต่อผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ซึงรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า สาธารณะและสังคมโดยรวมอย่าง
โปร่ งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็ นธรรม และจะกําหนดแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้ องกับผู้มีส่วนได้ เสียซึง
รวมถึง
5.2.1

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายอย่างเสมอภาคโดยคณะกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคนมีความตังใจปฏิบัติหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์สุจริ ต และดําเนินการใด ๆ
ด้ ว ยความโปร่ ง ใสและเป็ น ธรรม ยึ ด ถื อ ผลประโยชน์ สู ง สุด ของผู้ ถื อ หุ้ นเป็ นสํ า คั ญ ไม่
ดําเนินการใด ๆ ในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ไม่ใช้ ข้อมูลภายใน
เพื อแสวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ ตนเองและพวกพ้ อง รวมทั งไม่ เ ปิ ดเผยข้ อมู ล ลั บ ต่ อ
บุคคลภายนอก นอกจากนี บริ ษัทฯ ยังตระหนักและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึง
นักลงทุน และนัก วิเคราะห์ ในการรับทราบข้ อมูลทีจําเป็ นเกี ยวกับผลการดํ าเนินงานของ
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บริ ษัทฯ อย่างครบถ้ วนและสมําเสมอ โดยได้ สือสารผลการดําเนินงานและข้ อมูลทีจําเป็ นผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ และหน่วยงานทีเกียวข้ อง
5.2.2

พนักงาน
พนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดของบริษัทฯ ซึงบริษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วยแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างเคร่งครัด และมุ่งมันทีจะส่งเสริ มให้
พนักงานทุกคนมีทัศนคติทีดี มีสํานึกในหน้ าทีและความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจและ
เชือมันในองค์กร และมุ่งเน้ นการทํางานเป็ นทีม โดยปลูกฝังให้ มีการปฏิบตั ิตามค่านิยมหลัก
ขององค์กร “PRIDE” จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี บริษัทฯ ยังส่งเสริ มให้ พนักงาน
เข้ ารับการอบรมในหัวข้ อทีเกียวข้ องและเป็ นประโยชน์ต่อการทํางาน ให้ ความสําคัญกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพโดยจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจําปี แก่พนักงานทุกคน ส่งเสริมเรื องความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมทีดีในการทํางาน รวมถึงจัดให้ มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที
เพี ย งพอ เหมาะสม ทังนี การพิจ ารณาค่า ตอบแทนของพนัก งานจะประเมิน จากผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนอย่างเป็ นธรรม และสอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ทังระยะสันและระยะยาว เทียบเคียงได้ กับอุตสาหกรรมเดียวกัน
นอกจากนี บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนือง
และคํานึงถึงสิทธิของพนักงานเป็ นสําคัญ และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานร้ องเรียนกรณีพนักงาน
ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น หรื อผ่านหน่วยงานฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลทีรับเรื อง เป็ นต้ น บริ ษัทฯ มีหน้ าทีดูแลจัดสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มี
ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอือต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิผล

5.2.3

ลูกค้ า
สร้ างความสัมพันธ์และความร่ วมมือในระยะยาวกับลูกค้ า โดยยึดหลักความซือสัตย์ สุจริ ต
ความเชือถือและไว้ วางใจซึงกันและกัน บริ ษัทฯ มีหน้ าทีในการสร้ างความพึงพอใจสูงสุด
ให้ กับลูกค้ าของบริ ษั ท ฯ ด้ วยการรับ ผิด ชอบ เอาใจใส่ และให้ ความสํา คัญ ต่อปั ญ หาและ
ความต้ องการของลูก ค้ า เป็ น อัน ดับ แรก โดยให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและพนัก งานทุ ก คนปฏิบัติ ต าม
มาตรการตามนโยบายนี เพือให้ มนใจว่
ั าบริษัทฯ ยึดมันในการให้ บริ การทีดี มีคุณภาพ และไม่
หยุดการพัฒ นาบริ ก ารใหม่ทีมีป ระสิทธิภ าพแก่ลูก ค้ าของบริ ษั ท ฯ นอกจากนี บริ ษั ท ฯ จะ
ปฏิบัติงานและดําเนินธุรกิจกับลูกค้ าของบริ ษัทฯ โดยยึดหลักจริ ยธรรม ยึดถื อปฏิบัติ ตาม
สัญญา ข้ อตกลง และเงือนไขทางการค้ าต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เก็บรักษาข้ อมูลความลับของ
คู่ค้าและไม่นําข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง เว้ นแต่จะ
ได้ รับความยินยอมจากคู่ค้า
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5.2.4

เจ้ าหนี
สร้ างความสัมพันธ์ และปฏิบัติต่อเจ้ าหนี โดยยึดหลักความซือสัตย์สุจริ ต ความเชือถือและ
ไว้ วางใจซึงกันและกัน และมีหน้ าทีรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ ความสําคัญต่อเงือนไขต่าง ๆ
ทีได้ ทําข้ อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนีอย่างดีทสุี ด

5.2.5

คู่ค้า
ปฏิ บัติต่ อ คู่ค้ าด้ ว ยความซือสัต ย์สุจ ริ ต และมีค วามเท่า เทีย มกัน เพือให้ มันใจได้ ว่า การ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เหมาะสม เป็ นธรรม และได้ ประโยชน์ทงสองฝ่
ั
าย มีการพัฒนา
อย่างยังยืน และเป็ นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ ทังนี บริ ษัทฯ จะเลือกทําธุรกิจกับคู่ค้าจาก
เงือนไขต่าง ๆ เช่น เงือนไขด้ านราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกันสิงแวดล้ อม ความ
เชียวชาญด้ านเทคนิค การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ความน่าไว้ วางใจ และยึดมันในสิงทีถูกต้ อง

5.2.6

ชุมชน สังคม และสิงแวดล้ อม
บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิงแวดล้ อม บริษัทฯ จึง
ดําเนินธุรกิจภายใต้ แนวคิดในการสร้ างคุณค่าร่ วมกันระหว่างภาคธุรกิจและสังคม และให้
ความสําคัญกับการรักษาสิงแวดล้ อม โดยส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สงู สุด เพือช่วยลดการใช้ พลังงาน ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้ การดําเนินงานของ
บริษัทฯ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิงแวดล้ อม
ทังนี บริ ษัท ฯ และพนักงานยึดมันปฏิบัติตนในการดํา เนิ นธุรกิจ อย่างรับผิดชอบ และเป็ น
ประโยชน์ แก่สงั คมและชุมชน และประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนทีอาศัยอยู่ใกล้ เคียงด้ วยความ
เป็ น มิ ต ร ให้ ค วามช่ วยเหลื อ และสนับ สนุน พัฒ นาชุม ชนให้ มีค วามเป็ น อยู่ที ดี ตลอดจน
รับผิดชอบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเป็ นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน และเพือ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยังยืน
นอกจากนี จะต้ องปฏิบัติต่อสิงแวดล้ อมตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ร่ วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพือความยังยืน รวมทังส่งเสริ มและสนับสนุนโครงการด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิงแวดล้ อม ทังนี บริษัทฯ เปิ ดเผยกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่ วมของพนักงานทีแสดงให้ เห็นถึงการดําเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ดูแลให้ มีการจัดทํารายงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยรวมไว้ ในรายงาน
ประจําปี หรื อทําเป็ นฉบับแยกต่างหาก

5.2.7

คู่แข่งทางการค้ า
ดูแ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ ประกอบธุรกิจ อย่ างเปิ ด เผยโปร่ งใสและไม่ ส ร้ างความได้ เปรี ย บทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
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5.2.8

หน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง
ดูแลให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่าง ๆ ทีเกียวข้ องและทีได้ กําหนดไว้ และ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่าง ๆ ทีเหมาะสม นอกจากนี จะ
ยึดมันในการให้ บริ การและจําหน่ายสินค้ าผลิตภัณฑ์ทีดี มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็ นไปตาม
กฎหมาย นอกจากนี จะปฏิบตั ิต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความเป็ นกลาง
ทางการเมื อ งตามที ได้ กํ า หนดไว้ ใ นกฎบัต รและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และ
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน
นอกจากนี จะจัดให้ มีช่องทางรับข้ อร้ องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น โดยส่งไปรษณีย์มา
ทีบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด (มหาชน) อาคารซันทาวเวอร์ ส บี ชัน 10 เลขที 123
ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร 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 และกําหนดให้ มีการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสโดย
การไม่เปิ ดเผยแต่จะเก็บข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้แจ้ งเบาะแสเป็ นความลับ โดยในเบืองต้ นฝ่ าย
ตรวจสอบภายในจะทํ า การรวบรวมสรุ ป เรื องดั ง กล่ า วแล้ ว นํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือพิจารณาพิสจู น์หาข้ อเท็จจริง หากพบว่าเป็ นข้ อมูลทีกระทบต่อบริ ษัทฯ จะต้ อง
นําเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

6.

5.3

คณะกรรมการบริ ษั ท จะติ ด ตามดูแ ลให้ ฝ่ ายจัด การจัด สรรและจัด การทรัพ ยากรให้ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิท ธิผล โดยคํานึ งถึงผลกระทบและการพัฒ นาทรัพ ยากรตลอดสาย (Value
Chain) เพือให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้ อย่างยังยืน ทังนี ทรัพยากรทีบริษัทฯ
พึงคํานึงถึงมีอย่างน้ อย 4 ประเภท ได้ แก่ การเงิน (Financial Capital) ด้ านบุคลากร (Human Capital)
สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)

5.4

คณะกรรมการบริ ษัทจะจัดให้ มีกรอบการกํากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กรทีสอดคล้ องกับความต้ องการของกิจการ รวมทังดูแลให้ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ใน
การเพิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสียง เพือให้ กิจการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

มีระบบการบริ หารความเสียงและการควบคุมภายในทีเหมาะสม
6.1

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้ มนใจว่
ั าบริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารความเสียงและการควบคุม
ภายในทีจะทําให้ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานทีเกียวข้ อง
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7.

6.2

คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 คน ซึงทุกคนต้ องเป็ นกรรมการ
อิสระ และไม่มีลัก ษณะต้ องห้ า มตามกฎหมายทีเกียวข้ อง รวมถึงต้ อ งมีคุณ สมบัติ และหน้ า ทีตาม
หลัก เกณฑ์ ข องสํ า นัก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ เพื อให้ สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและอิสระ เพือทําหน้ าทีต่าง ๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึงรวมถึง
หน้ าทีในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ความ
เป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี การเปิ ดเผยข้ อมูลของ
บริ ษั ทฯ และการจัด ทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น ต้ น ทังนี ตามทีปรากฏในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ

6.3

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจะจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนได้ ระหว่าง
บริษัทฯ กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิ
ควรในทรัพย์ สิน ข้ อมูลและโอกาสของบริ ษัทฯ และการทําธุรกรรมกับผู้ทีมีความสัมพันธ์ เกียวโยงกับ
บริ ษัทฯ ในลักษณะทีไม่สมควร รวมถึงกํา หนดแนวปฏิบัติไว้ ในกฎบัต รและจรรยาบรรณ (Code of
Conduct) และนโยบายการใช้ ข้อมูลภายในไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

6.4

คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันทีชัดเจน โดยได้ สือสารในทุกระดับขององค์กรและ
บุคคลภายนอกเพือให้ เกิดการนําไปปฏิบัติได้ จริ ง และคณะกรรมการบริ ษัทจะจัดให้ มีโครงการหรื อ
แนวทางต่อต้ านการทุจริ ตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทีส่งเสริมและปลูกฝั งให้ พนักงานทุก
คนปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ อง

6.5

คณะกรรมการบริ ษัทได้ กํากับดูแลให้ มีกลไกในการรับเรื องร้ องเรี ยนและการดําเนินการกรณีมีการชี
เบาะแส และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิทีชัดเจนไว้ ในนโยบายเกียวกับการรับเรื องร้ องเรี ยนการทุจริตและ
การกระทํ า ผิด (Whistle Blower) ทังนี จะจัด ให้ มี ก ารเปิ ดเผยช่อ งทางในการรั บ เรื องร้ องเรี ย นไว้ ใ น
website หรื อรายงานประจําปี ของบริษัทฯ

รักษาความน่าเชือถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
7.1

คณะกรรมการบริ ษัทรั บผิดชอบดูแลให้ ระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมูล
สําคัญถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้ อง

7.2

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพือให้ กลุ่มบริ ษั ทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน
และความสามารถในการชําระหนี

7.3

หากเกิดภาวะทีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้ มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัท
จะทําให้ มันใจได้ ว่ากิจการมีแผนในการแก้ ไขปั ญหาหรื อมีกลไกอืนทีจะสามารถแก้ ไขปั ญหาทางการ
เงินได้ ทังนีภายใต้ การคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย และความสมเหตุสมผล
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8.

7.4

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะจัดทํารายงานความยังยืนตามความเหมาะสม ในการเปิ ดเผยข้ อมูล
การปฏิ บัติต ามกฎหมาย การปฏิบัติต ามกฎบัต รและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) นโยบาย
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย ซึงรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็ นธรรม และ
การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม ทังนี อาจเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวไว้ ในรายงานประจําปี หรืออาจจัดทําเป็ นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัทฯ

7.5

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทําหน้ าทีสือสาร
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทีเกียวข้ อง
อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

7.6

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริ มให้ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึงนอกจาก
การเผยแพร่ ข้ อมู ล ตามหลั ก เกณ ฑ์ ที กํ า หนดและผ่ า นช่ อ งทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทจะจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอืนด้ วย
เช่น website ของบริษัทฯ พร้ อมทังนําเสนอข้ อมูลทีเป็ นปั จจุบนั

7.7

คณะกรรมการบริ ษั ท กํา หนดให้ ก ารเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใสเป็ นส่วนหนึงของกฎบัต รและ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือสารกับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยบริษัทฯ ดําเนินการให้ มนใจได้
ั
ว่าผู้ถือหุ้นได้ รับ
การปฏิบัติทีเท่าเทียมกันและผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิพืนฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้ อย่างครบถ้ วน เช่น ( ) สิทธิใน
การซือขายหรื อโอนหุ้น ( ) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกําไรของบริษัทฯ ( ) สิทธิในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารทีเกียวข้ อง
อย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรื อเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อโดยวิธีการอืนใด ( ) สิทธิใน
การเข้ าร่ วมประชุมเพือใช้ สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นอิสระ เพือแต่งตังหรื อถอดถอนกรรมการ
การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตังผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปั นผล การเพิมทุนและออกหุ้นใหม่
รวมทัง สิทธิในการตังคําถามต่อคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับรายงานของคณะกรรมการบริษัทและเรื องอืนใดที
นําเสนอต่อทีประชุมเพือพิจารณาและอนุมัติ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าและการเสนอชือบุคคล
เพือเข้ ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษัท และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื องสําคัญของบริ ษัทฯ โดย
กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นทีถืออยู่และแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึงเสียง
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัทยังต้ องตระหนักและให้ ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทําการใด ๆ อัน
เป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและกําหนดนโยบายทีเกียวข้ องกับ
สิทธิผ้ ถู ือหุ้นดังต่อไปนี
8.1

คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ มันใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื องสําคัญของบริ ษัทฯ
รวมถึง
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8.2

8.1.1

จะปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขันพืนฐาน ได้ แก่ สิทธิการซือขายหรื อโอนหุ้น สิทธิใน
การมีส่วนแบ่งกําไรของกิจการ สิทธิในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิใน
การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเพือแต่งตัง หรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู้สอบบัญชี การ
จัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อแก้ ไขข้ อบังคับหรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิม
ทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น

8.1.2

จะส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ ผ้ ูถื อ หุ้ นใช้ สิ ท ธิ ใ นเรื องต่ า ง ๆ ในการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น
ประจําปี ได้ แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุม สิทธิในการ
เสนอบุคคลเพือคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ า สิทธิในการส่งคําถามต่อทีประชุมล่วงหน้ า
ก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตังคําถามต่อทีประชุม เป็ นต้ น รวมถึง
อํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยในการเสนอชือบุคคลเพือเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการของบริ ษัทฯ โดยส่งประวัติและหนังสือยิน ยอมของบุคคลดังกล่าวไปยังประธาน
กรรมการบริษัทฯ ภายใต้ หลักเกณฑ์ ระเบียบ และขันตอนทีบริษัทฯ กําหนด

8.1.3

จะดูแลให้ มี ก ารส่ ง หนังสื อนัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้น พร้ อมเอกสารที เกี ยวข้ องและเผยแพร่ ผ่า น
เว็บ ไซต์ของบริ ษัท ฯ อย่า งน้ อย 28 วัน ก่ อนวัน นัด ประชุม ผู้ ถือหุ้น และจัดทํ าหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

8.1.4

จะสนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง โดยได้ จดั ทําหนังสือมอบฉันทะทัง แบบ ก
แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ custodian) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รวมทังอํานวย
ความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทีไม่สะดวกเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้
สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้ มีกรรมการอิสระเข้ าประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น เพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิเลือกกรรมการ
อิสระคนใดคนหนึงเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้

8.1.5

จะงดเว้ นการกระทําใด ๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อจํากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในการเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ทีต้ องเปิ ดเผยตามข้ อกําหนดต่าง ๆ และการเข้ า
ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นําเสนอเอกสารทีมีข้อมูลสําคัญเพิมเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิมวาระ
การประชุมหรื อเปลียนแปลงข้ อมูลสําคัญโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า เป็ นต้ น

8.1.6

จะอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นในการใช้ สิทธิต่าง ๆ เช่น การให้ ข้อมูลสําคัญทีเป็ นปั จจุบัน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็ นต้ น

คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และเอือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของตน รวมถึง
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8.3

8.2.1

จะอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มทีใน
การประชุมผู้ถือหุ้นและจะละเว้ นการกระทําใด ๆ ทีเป็ นการจํากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้
ถื อหุ้ น ในกรณี ที ผู้ ถื อ หุ้ นไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุม ได้ ด้ ว ยตนเอง บริ ษั ทฯ เปิ ด โอกาสให้
สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้

8.2.2

จะแจ้ งกฎเกณฑ์ และวิธี การในการเข้ าร่ ว มประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญ
ประชุมและในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดําเนินการประชุมจะแจ้ งกฎเกณฑ์ทีใช้ ในการประชุม และ
ขันตอนการออกเสียงลงมติให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในทีประชุมผู้ถือหุ้น และได้ มีการบันทึกการแจ้ ง
กฎเกณฑ์และขันตอนการออกเสียงลงมติดงั กล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง

8.2.3

จะจัดการประชุมให้ เหมาะสม และจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในเรื องทีเกียวข้ องกับวาระ
การประชุมหรือเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ และแสดงความคิดเห็นได้ โดยประธานกรรมการบริษัท
จะสอบถามทีประชุมในแต่ละวาระ รวมทังจัดให้ มีการบันทึกข้ อซักถามในเรื องทีเกียวข้ องกับ
วาระการประชุมหรื อเกียวข้ องกับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทังคําชีแจง
ของคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง

8.2.4

จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระทีระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และผู้บริ หารทีเป็ นผู้ถือ
หุ้ นของบริ ษั ท ฯ จะไม่ นํ า เสนอวาระการประชุม เพิ มเติ ม ใด ๆ ที ไม่ จํ า เป็ นต่ อ ที ประชุ ม
โดยเฉพาะวาระการประชุมทีผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ

8.2.5

จะสนับสนุนให้ ส่งเสริ มให้ นําเทคโนโลยี เช่น บาร์ โค้ ด บัตรลงคะแนน หรื ออืน ๆ มาใช้ กบั การ
ประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพือให้ การดําเนินการ
ประชุมสามารถกระทําได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง แม่นยํา โปร่ งใส และตรวจสอบได้ โดยจะจัดให้ มี
การเปิ ดเผยผลการลงคะแนนไว้ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังคะแนนเสียงทีเห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย และการงดออกเสียงในแต่ละวาระทีมีการลงคะแนนเสียง

8.2.6

จะจัด ให้ มี บุ ค คลที เป็ นอิ ส ระเป็ น สั ก ขี พ ยานในการนับ คะแนนเสี ย ง หรื อ เป็ นผู้ นับ หรื อ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท หรือทีปรึกษากฎหมาย
และเปิ ดเผยผลการนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงดังกล่าวให้ ทประชุ
ี มทราบพร้ อมบันทึกไว้ ใน
รายงานการประชุมด้ วย

8.2.7

คณะกรรมการบริ ษั ท เล็ งเห็นความสําคัญ ของการจัด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และ
เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ การเปิ ดเผยมติทีประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นไปอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน รวมถึง
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8.3.1

จะดูแลให้ มีการให้ ข้อมูลเกียวกับ วัน เวลา สถานที และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
ข้ อมูลทังหมดทีเกียวข้ องกับเรื องทีต้ องตัดสินใจในทีประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีคําชีแจงและเหตุผล
ประกอบตามวาระให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้น เป็ นการล่ว งหน้ าอย่างเพีย งพอและทัน เวลาสําหรับ การ
ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครัง บริ ษัทฯ มีนโยบายในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาข้ อมูลก่อน
วัน ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นล่ ว งหน้ าก่ อ นการประชุม ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ โดยมี ข้ อมู ล
เหมือนกับข้ อมูลในรูปแบบเอกสารทีบริษัทฯ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น

8.3.2

หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง จะดูแลให้ มีการรวบรวมเนือหาการประชุมซึงประกอบด้ วย
รายละเอียดวาระการประชุม รายชือกรรมการทังทีเข้ าร่วมประชุมและลาประชุม มติทประชุ
ี ม
การลงคะแนนเสี ย ง ตลอดจนคํา ถามและความเห็น ของผู้ถือหุ้น จัด ทําเป็ น “รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น” เผยแพร่ขึนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และจัดส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ/หรื อ
หน่ ว ยงานที เกี ยวข้ อ ง ภายใน 14 วัน นับ จากวัน ประชุ ม ซึ งเป็ น ไปตามข้ อกํ า หนดของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบถึงมติทประชุ
ี
ม
และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผ่ านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด

8.3.3

จะส่งเสริ มการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่จํากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ า และบริษัทฯ จะไม่นําเสนอเอกสารทีมีข้อมูล
สํ าคัญ เพิ มเติ ม ระหว่ า งการประชุม ผู้ถื อ หุ้ น และบริ ษั ท ฯ จะไม่เพิ มวาระการประชุม หรื อ
เปลียนแปลงข้ อมูลสําคัญโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า

8.3.4

จะดูแลให้ มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลข่าวสารและสารสนเทศทีเป็ นข้ อมูลปั จจุบนั
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสมําเสมอ

ประกาศ ณ วันที 3 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้ นไป

- นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ –
(นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์)
ประธานรรมการ
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)
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