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นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ี (Corporate Governance) 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด  (มหำชน) ("บริษัทฯ") มีกำรบริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบัติตำม
หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์("ส านักงาน ก.ล.ต.") 
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") โดยตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินธุรกิจและกำร
พฒันำระดบักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่มีอยู่ใหด้ียิ่งขึน้ เพื่อกำรเติบโตทำงธุรกิจที่ดีอย่ำงยั่งยืนในระยะยำวและสนบัสนุนให้
เกิดควำมโปร่งใส ซึ่งหลกักำรดงักล่ำวไม่เพียงแต่เป็นกำรสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ำยเท่ำนั้น แต่ยังสำมำรถสรำ้งคุณประโยชน์และผลกำรด ำเนินธุรกิจที่ดีให้แก่บริษัท และสรำ้งประโยชน์โดยรวมต่อ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรเติบโตที่ยั่งยืนของบรษิัทฯ   

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้นและควำมรบัผิดชอบที่มีต่อผูถื้อหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ 
บรษิัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง กำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียม กำรค ำนึงถึงบทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย กำรเปิดเผยขอ้มลูและ
ควำมโปรง่ใส รวมถึงคณะกรรมกำรบรษิัทไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรรบัผิดชอบต่อหนำ้ที่และกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อเพิ่มควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย ดงันั้น คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดเ้ห็น
ควรให้มีกำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีขึน้ โดยครอบคลุมเนือ้หำหลักกำรส ำคัญตั้งแต่โครงสรำ้ง บทบำท 
หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท จนถึงหลกักำรในกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรอย่ำงโปร่งใส ชดัเจน 
และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยอำศยัหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรบับรษิัทจดทะเบียน 
ปี 2560 ของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรองคก์รท ำใหเ้กิดควำม
เชื่อมั่นว่ำกำรด ำเนินงำนใด ๆ ของบรษิัทฯ เป็นไปดว้ยควำมเป็นธรรม และค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วน
ไดเ้สียทกุฝ่ำย โดยสำระส ำคญัของนโยบำยสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 8 หลกัปฏิบตัิดงันี ้

1. บทบำทและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทในฐำนะผูน้  ำองคก์รที่สรำ้งคณุค่ำใหแ้กก่ิจกำรอย่ำงยั่งยืน   

1.1 คณะกรรมกำรบรษิัทเขำ้ใจและตระหนกัถึงบทบำทควำมรบัผิดชอบในฐำนะผูน้  ำซึ่งตอ้งก ำกับดูแลให้
องคก์ร มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีซึ่งครอบคลุมถึงกำรก ำหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย กำรก ำหนด  
กลยุทธ ์นโยบำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรจดัสรรทรพัยำกรส ำคัญเพื่อใหบ้รรลวุัตถุประสงคแ์ละ
เป้ำหมำย และกำรติดตำม ประเมินผล และดแูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

1.2 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยต่ำง ๆ รวมถึงนโยบำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำร และ
นโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสังคมเพื่อสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืนเพื่อส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย บรรลผุลส ำเร็จ
ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประโยชนต์่อสังคม และพัฒนำหรือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนสำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปล่ียนแปลง 
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1.3 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ก ำกับดูแลใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตยส์ุจริตต่อองคก์ร (Duty of 
Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส ำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบำยหรือ
แนวทำงที่ไดก้ ำหนดไวข้องบริษัทฯ โดยตอ้งจดัใหม้ีกลไกอย่ำงเพียงพอที่จะมั่นใจไดว้่ำกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมคณะกรรมกำร มติที่
ประชุมผูถื้อหุน้ และนโยบำยต่ำง ๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบำยรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน (Related Party 
Transaction Policy) นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน  (Anti-Corruption Policy) อ ำนำจอนุมัติ 
(Delegation of Authority) เป็นตน้ รวมทัง้มีกระบวนกำรอนมุตัิกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั เช่น กำรลงทุน 
กำรท ำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ กำรท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  
กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น และกำรจ่ำยเงินปันผล เป็นตน้ 

1.4 คณะกรรมกำรบริษัทเข้ำใจบทบำท ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
รวมทั้งก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบใหค้ณะกรรมกำรชุดย่อยและฝ่ำย
จดักำรอย่ำงชดัเจน ตลอดจนติดตำมดูแลใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย โดยมีกำรก ำหนดกฎ
บัตรต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร  และจะจัดให้มี 
กำรทบทวนกฎบตัรดงักล่ำวเป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยปีละครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำงของบรษิัทฯ 

2. ก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยหลกัของกจิกำรท่ีเป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน 

2.1 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรก ำหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลักในกำร
ด ำเนินธุรกิจขององคก์รใหส้ำมำรถเติบโตคู่กับสงัคมดว้ยควำมยั่งยืน สรำ้งคณุค่ำและเป็นประโยชนต์่อ
องคก์ร ลกูคำ้ คู่คำ้ พนกังำน ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม และจะส่งเสรมิกำรส่ือสำร และ
เสริมสรำ้งใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่ในกำรตดัสินใจและกำรด ำเนินงำน
ของบคุลำกรในทกุระดบัจนกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์รที่อยู่ภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

2.2 วตัถปุระสงค ์ เปำ้หมำย และกลยทุธท์ำงธุรกิจทัง้ประจ ำปีและระยะยำว จะตอ้งสอดคลอ้งกบักำรบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยหลกัของกิจกำร สภำพแวดลอ้ม ปัจจยั และควำมเส่ียงตำ่ง ๆ ที่อำจมี
ผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย โดยมกีำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใชอ้ยำ่งเหมำะสมและ
ปลอดภยั นอกจำกนี ้จะตอ้งตระหนกัถึงควำมเส่ียงของกำรตัง้เปำ้หมำยที่อำจน ำไปสู่กำรประพฤตทิี่ผิด
กฎหมำย หรือขำดจรยิธรรม (unethical conduct) ตลอดจนก ำกบัดแูลใหม้ีกำรถำ่ยทอดวตัถปุระสงค์
และเป้ำหมำยผ่ำนกลยทุธแ์ละแผนงำนใหท้ั่วทัง้องคก์ร 

3. เสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรบรษิัทท่ีมีประสิทธิผล 

3.1 คณะกรรมกำรบรษิัทมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 5 คนและไม่เกิน 12 คน โดยมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบใน
กำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ            
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ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ จ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสมกับธุรกิจ สดัส่วนกรรมกำรอิสระ เพื่อใหม้ี
ควำมเหมำะสมตำมควำมจ ำเป็นต่อกำรบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลักที่ก ำหนดไว ้โดยแนว
ปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งสำมำรถสรุปไดโ้ดยสงัเขปดงันี ้

3.1.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรของบริษัทฯ โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละ 3 ปี ทัง้นีก้รรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่จำกที่ประชมุผู้
ถือหุน้ได ้

3.1.2 กรรมกำรบรษิัทจะตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

3.1.3 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมด 
และไม่น้อยกว่ำ 3 คน กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ตอ้งห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด ซึ่งมีควำมเข้มงวดไม่น้อยกว่ำคุณสมบัติที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด 

3.1.4 กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงูของบริษัทฯ มีหน้ำที่รำยงำนขอ้มลูกำรเป็นกรรมกำรผูบ้ริหำร 
ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุในบริษัทจ ำกดั หรือบรษิัทมหำชนจ ำกดัอื่น กำรเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดักำรในหำ้ง
หุน้ส่วนสำมญั หรือกำรเป็นหุน้ส่วนจ ำพวกจ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัควำมรบัผิด 
ใหบ้รษิัทฯ ทรำบตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนด 

3.1.5 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัท ไวอ้ย่ำง
ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี ้ รำยละเอียดต่ำง ๆ เก่ียวกับองค์ประกอบ 
คุณสมบัติ กำรแต่งตั้ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรพ้นจำกต ำแหน่งให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิัท 

3.1.6 คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรเปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรท่ี
มีควำมหลำกหลำย และขอ้มลูกรรมกำร อำทิ อำยุ ประวตัิกำรศึกษำ ประสบกำรณ ์สดัส่วน
กำรถือหุน้ จ ำนวนปีที่ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจด
ทะเบียนอื่น ในรำยงำนประจ ำปีและบนเว็บไซต ์(website) ของบรษิัทฯ 

3.1.7 คณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตั้ง เลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อท ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด และท ำหนำ้ที่อื่นตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

3.2       คณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่ เหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร  และดูแลให้มั่ นใจว่ำ   
องคป์ระกอบและกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทเอือ้ต่อกำรใชดุ้ลพินิจในกำรตดัสินใจอย่ำงมี
อิสระ ทั้งนี ้ในกรณีที่ผูด้  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษั ทจะ
แต่งตัง้กรรมกำรอิสระหน่ึงท่ำนเพื่อร่วมพิจำรณำก ำหนดวำระประชมุคณะกรรมกำร เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
กำรถ่วงดลุอ ำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรและใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ี
ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และฝ่ำยจดักำร เพื่อใหเ้กิดควำมชดัเจนในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของแต่ละต ำแหน่ง 
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เพื่อใหม้ีกำรถ่วงดุลอ ำนำจ สำมำรถสอบทำนกำรบริหำรงำน และใหก้ำรบรหิำรจดักำรบรษิัทฯ เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและโปรง่ใส ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทฯ: มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำง นโยบำย และกลยุทธ์ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจเพื่อสรำ้งผลตอบแทนกำรลงทุนและประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมทั้งมีหนำ้ที่ส  ำคัญในกำร
ก ำกับดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรเพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและกล
ยทุธท์ี่ก ำหนดไว ้และเป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้  

ฝ่ายจัดการ: มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรให้บรรลุผลส ำเร็จและสอดคล้องกับทิศทำง 
นโยบำย และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ ตลอดจนท ำหน้ำที่
บรหิำรจดักำรงำนประจ ำวนั และธุรกิจของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย 

ประธานกรรมการ: เป็นผูน้  ำของคณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกับดแูลและสนบัสนุน
กำรปฏิบัติหนำ้ที่ของกรรมกำรบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กำรก ำกับดูแลกิจกำร ฯลฯ ตำมที่ได้
กล่ำวแลว้ในขอ้ 2. 

ประธานกรรมการบริหาร: มีอ ำนำจในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของคณะ
กรรมกำรบริหำรภำยใตข้อบเขตของกฎหมำย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของบริษัท ฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: เป็นหัวหน้ำและผู้น ำคณะผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้รบัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทใหท้ ำหนำ้ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ โดยบริหำรงำนตำม
แผนและงบประมำณที่ไดร้บัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเคร่งครดั ซื่อสตัย ์สจุริต และรกัษำ
ผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผูถื้อหุ้น รวมถึงไม่ท ำกำรใดที่มีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์ใน
ลกัษณะที่ขดัแยง้กบับรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

3.3  คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรแต่ละคณะมีกระบวนกำรที่
โปรง่ใสและชดัเจน เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่มีคุณสมบตัิสอดคลอ้ง
กบัองคป์ระกอบที่ก ำหนดไว ้ 

3.4  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ดังนั้น ในกำรเสนอค่ำตอบแทน
กรรมกำรต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ คณะกรรมกำรบรษิัทจะพิจำรณำใหโ้ครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนมี
ควำมเหมำะสมกับควำมรบัผิดชอบ จูงใจให้คณะกรรมกำรบริษัทน ำพำองค์กรให้ด ำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว  

3.5  คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกบัดแูลใหก้รรมกำรทกุท่ำนมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่และจดัสรร
เวลำอย่ำงเพียงพอ 
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3.6  คณะกรรมกำรบรษิัทไดจ้ดัใหม้กีรอบและกลไกในกำรก ำกบัดแูลนโยบำย และกำรด ำเนินงำนของบรษิัท
ย่อยและบริษัทร่วมในระดบัที่เหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีควำม
เขำ้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.7  คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยจัดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหนำ้ที่ประจ ำปีของคณะกรรมกำร
บริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรรำยบุคคล เพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ
หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ว่ำไดด้  ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อ
ปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเพื่อทบทวนปัญหำและอปุสรรคที่เกิดขึน้ในรอบ
ปีที่ผ่ำนมำ โดยผลกำรประเมินจะถกูน ำไปใชส้ ำหรบักำรพฒันำกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไปดว้ย  

บรษิัทฯ ไดจ้ดัท ำแบบประเมินตนเอง (Board Self-Assessment) ของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 
ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรพัย์ฯ โดยปรบัปรุงให้เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสรำ้งของ
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ประกอบดว้ยแบบประเมิน 2 ชดุดงันี ้
1) แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และคณะกรรมกำรชดุย่อย (รำยคณะ) 
2) แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรรำยบคุคล (ประเมินตนเอง) 

หลกัเกณฑใ์นกำรประเมิน ครอบคลมุประเด็นส ำคญั ดงันี ้ 
1) โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และคณะกรรมกำรชดุย่อย 
2) กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 
3) บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และคณะกรรมกำรชดุย่อย 
4) เรื่องอื่น ๆ เช่น ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรบรษิัทฯ และกำร

พฒันำผูบ้รหิำร 

วิธีกำรใหค้ะแนน ในแต่ละหวัขอ้ประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
1 =  ไม่เห็นดว้ยอย่ำงยิ่ง หรือ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ 
2 =  ไม่เห็นดว้ย หรือ มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้เล็กนอ้ย  
3 =  เห็นดว้ย หรือ มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้พอสมควร 
4 =  เห็นดว้ยค่อนขำ้งมำก หรือ มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ดี 
5 =  เห็นดว้ยอย่ำงมำก หรือ มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้อย่ำงดีเยี่ยม 

ขัน้ตอนกำรประเมิน 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีหนำ้ที่พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบและทบทวนแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทฯ พิจำรณำ
อนมุตัิ และเลขำนกุำรบรษิัทจะจดัส่งแบบประเมนิดงักล่ำวใหก้รรมกำรทกุท่ำนประเมินทกุสิน้ปี จำกนัน้
จะน ำมำประมวลผลและจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในแต่ละปี และรำยงำนผลกำร
ประเมินใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทฯ รบัทรำบ รวมทัง้หำรือถึงแนวทำงในกำรพฒันำต่อไป 
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3.8  คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกับบทบำทหนำ้ที่ 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมกำรทุกท่ำนได้รับกำรเสริมสรำ้งทักษะและควำมรูส้  ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

3.9  คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปดว้ยควำม
เรียบรอ้ย สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลที่จ  ำเป็น และแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ที่
จ  ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท 

3.10  นอกจำกนี ้เพื่อเสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัทท่ีมีประสิทธิผล คณะกรรมกำรบรษิัทจะแต่งตัง้กรรมกำร
จ ำนวนหนึ่งจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อท ำหนำ้ที่พิเศษ โดย
คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรบริษัท และมี
หนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ดงันี ้

3.11  คณะกรรมกำรจะดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยบทบำทและหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อย 
จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำและ
รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชดุย่อยทกุชดุ 

3.11.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เพื่อท ำหนำ้ที่ต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ในกำร
สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำร
พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี กำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และกำรจัดท ำรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ ทัง้นี ้ตำมที่ปรำกฏในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3.11.2 คณะกรรมกำรบรหิำร 

เพื่อท ำหนำ้ที่ต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ในกำร
บริหำรงำนในเรื่องที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติและงำนบริหำรของบริษัทฯ กลั่นกรอง
นโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน และอ ำนำจกำรบรหิำรงำนต่ำง ๆ 
ของบรษิัทฯ กำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อใหส้อดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ 
เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมัติ และ/หรือใหค้วำมเห็นชอบ 
รวมถึงกำรตรวจและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำร
บรษิัทก ำหนด เป็นตน้ ทัง้นี ้ตำมที่ปรำกฏในกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร 

 



 
 

8 
 

3.11.3 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (หรือคณะท ำงำน / บุคคลที่คณะกรรมกำร
บริษัทฯ มอบหมำย ในกรณีที่อยู่ระหว่ำงกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน) 

เพื่อท ำหนำ้ที่ต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่คดัเลือก
บุคคลที่สมควรไดร้บักำรเสนอรำยชื่อเป็นกรรมกำรรำยใหม่ หรือผู้บริหำรระดับสูงและผู้มี
อ  ำนำจในกำรจดักำร โดยใหม้ีกำรก ำหนดหลกัเกณฑห์รือวิธีกำรสรรหำและคดัเลือกอย่ำงมี
หลกัเกณฑแ์ละควำมโปรง่ใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือท่ีประชมุผู้
ถือหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมัติ นอกจำกนีย้งัมีหนำ้ที่พิจำรณำแนวทำง และก ำหนดค่ำตอบแทน 
ให้แก่กรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงและผู้มีอ  ำนำจในกำรจัดกำร โดยให้มีกำรก ำหนด
หลกัเกณฑ ์หรือวิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตสุมผลเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ เป็นต้น ทั้ง นี ้ตำมที่
ปรำกฏในกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

3.11.4 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง (หรือคณะท ำงำน / บุคคลที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มอบหมำย 
ในกรณีที่อยู่ระหว่ำงกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง) 

เพื่อท ำหนำ้ที่ต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ในกำร
ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ในกำรจัดกำร และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท ติดตำมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำมีกำรประเมินควำมเส่ียงและผลกระทบ 
รวมทัง้กำรจดักำรควำมเส่ียงในระดบั องคก์รของบรษิัทฯ มีควำมเพียงพอเหมำะสม และทนั
ต่อสถำนกำรณ ์เป็นตน้ ทัง้นี ้ตำมที่ปรำกฏในกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

4. สรรหำและพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงูและกำรบรหิำรบคุลำกร 

4.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะด ำเนินกำรเพื่ อให้มั่ นใจได้ว่ำมีกำรสรรหำและพัฒนำประธำนคณะ
กรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูที่มีควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะที่จ ำเป็นต่อกำร
ขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำย 

4.2 คณะกรรมกำรบริษัทควรก ำกับดูแลให้มีกำรก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่
เหมำะสม 

4.3 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยในกำรท ำควำมเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนของกิจกำรและอ ำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจดักำรกิจกำร เพื่อมิให้
เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และจะดูแลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรควบคมุกิจกำรอย่ำงเหมำะสม 
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4.4 คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดูแลกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรใหม้ีควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ ์
และแรงจงูใจที่เหมำะสม 

5. ส่งเสรมินวตักรรมและกำรประกอบธุรกิจอยำ่งมคีวำมรบัผิดชอบ 

5.1 คณะกรรมกำรบรษิัทใหค้วำมส ำคญัและสนบัสนุนกำรสรำ้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่ำแก่ธุรกิจควบคู่
ไปกับกำรสรำ้งคุณประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง และมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยจะส่งเสริมกำรด ำเนินกำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำให้บริษัทฯ ตำมสภำพปัจจัยแวดลอ้มที่
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอำจครอบคลมุกำรก ำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมมุมองใน
กำรออกแบบและพัฒนำสินค้ำและบริกำร กำรวิเครำะห์ กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตและ
กระบวนกำรท ำงำน รวมทัง้กำรรว่มมือกบัคู่คำ้ 

5.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดแูลใหฝ่้ำยจดักำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด ำเนินกำร (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำทุกฝ่ำยของ
องคก์รไดด้  ำเนินกำรสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์เป้ำหมำยหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของ
กิจกำร และค ำนึงบทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมกำรบรษิัทจะจดัใหม้ี
กลไกที่ท  ำให้มั่ นใจว่ำกิจกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทำงใหทุ้กภำคส่วนในองคก์รสำมำรถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลักไดอ้ย่ำงยั่งยืน ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดแนวปฏิบัติต่อผูม้ี
ส่วนได้เสียต่ำง ๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ กฎบัตรและ
จรรยำบรรณ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัที่เก่ียวขอ้งและจ ำเป็นแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย
เหล่ำนัน้ไดร้บัทรำบอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได ้และทนัเวลำ  

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิัทตอ้งตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สียและปฏิบตัิต่อผูม้ี
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้ พนกังำน ผูถื้อหุน้ ลกูคำ้ คู่คำ้ สำธำรณะและสงัคมโดยรวมอย่ำง
โปร่งใส เหมำะสม เสมอภำคและเป็นธรรม และจะก ำหนดแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกับผูม้ีส่วนไดเ้สียซึ่ง
รวมถึง 

5.2.1 ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และนกัวิเครำะห ์  

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้และนักลงทุนทุกรำยอย่ำงเสมอภำคโดยคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนักงำนทุกคนมีควำมตัง้ใจปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสัตยส์ุจริต และด ำเนินกำรใด ๆ 
ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดถือผลประโยชน์สูงสุด ของผู้ถือหุ้นเป็นส ำคัญ ไม่
ด ำเนินกำรใด ๆ ในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ไม่ใชข้อ้มลูภำยใน
เพื่ อแสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง รวมทั้ งไม่ เปิด เผยข้อมูลลับต่อ
บุคคลภำยนอก  นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัตระหนักและเคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรำย รวมถึง
นักลงทุน และนักวิเครำะห ์ในกำรรับทรำบข้อมูลที่จ  ำเป็นเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของ
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บริษัทฯ อย่ำงครบถว้นและสม ่ำเสมอ โดยไดส่ื้อสำรผลกำรด ำเนินงำนและขอ้มลูที่จ  ำเป็นผ่ำน
กิจกรรมต่ำง ๆ ของบรษิัทฯ และหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง  
 

5.2.2 พนกังำน 

พนกังำนเป็นทรพัยำกรอนัมีค่ำสงูสดุของบรษิัทฯ ซึ่งบรษิัทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักับกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยแรงงำนและสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเคร่งครดั และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้
พนักงำนทุกคนมีทัศนคติที่ดี มีส ำนึกในหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ มีควำมภำคภูมิใจและ
เชื่อมั่นในองคก์ร และมุ่งเนน้กำรท ำงำนเป็นทีม โดยปลกูฝังใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมค่ำนิยมหลกั
ขององคก์ร “PRIDE” จนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ยงัส่งเสรมิใหพ้นกังำน
เขำ้รบักำรอบรมในหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อกำรท ำงำน ใหค้วำมส ำคญักับกำร
ดแูลรกัษำสขุภำพโดยจดัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีแก่พนกังำนทุกคน ส่งเสรมิเรื่องควำม
ปลอดภัย และสภำพแวดลอ้มที่ดีในกำรท ำงำน รวมถึงจดัใหม้ีค่ำตอบแทน และสวสัดิกำรที่
เพียงพอ เหมำะสม ทั้งนี ้ กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของพนักงำนจะประเมินจำกผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคนอย่ำงเป็นธรรม และสอดคลอ้งกับผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทฯ ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว  เทียบเคียงไดก้บัอตุสำหกรรมเดียวกนั  

นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ยงัมุ่งส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรใหม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง 
และค ำนึงถึงสิทธิของพนกังำนเป็นส ำคญั และเปิดโอกำสใหพ้นกังำนรอ้งเรียนกรณีพนกังำน
ไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรมผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ตูร้บัควำมคิดเห็น หรือผ่ำนหน่วยงำนฝ่ำย
ทรพัยำกรบุคคลที่รบัเรือ่ง เป็นตน้ บริษัทฯ มีหนำ้ที่ดูแลจดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ี
ควำมปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล  

5.2.3 ลกูคำ้ 

สรำ้งควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือในระยะยำวกับลูกคำ้ โดยยึดหลักควำมซื่อสตัยส์ุจริต
ควำมเชื่อถือและไวว้ำงใจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีหน้ำที่ ในกำรสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกคำ้ของบริษัทฯ ดว้ยกำรรบัผิดชอบ เอำใจใส่ และให้ควำมส ำคัญต่อปัญหำและ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบัติตำม
มำตรกำรตำมนโยบำยนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบรษิัทฯ ยึดมั่นในกำรใหบ้รกิำรท่ีดี มีคณุภำพ และไม่
หยุดกำรพัฒนำบริกำรใหม่ที่มีประสิทธิภำพแก่ลูกค้ำของบริษัทฯ นอกจำกนี ้ บริษัทฯ จะ
ปฏิบัติงำนและด ำเนินธุรกิจกับลูกคำ้ของบริษัทฯ โดยยึดหลักจริยธรรม ยึดถือปฏิบัติตำม
สญัญำ ขอ้ตกลง และเงื่อนไขทำงกำรคำ้ต่ำง ๆ อย่ำงเครง่ครดั เก็บรกัษำขอ้มลูควำมลบัของ
คู่คำ้และไม่น ำขอ้มลูดังกล่ำวไปใชแ้สวงหำผลประโยชนข์องตนเองและพวกพอ้ง เวน้แต่จะ
ไดร้บัควำมยินยอมจำกคู่คำ้ 

 

 



 
 

11 
 

5.2.4 เจำ้หนี ้

สรำ้งควำมสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจำ้หนี ้ โดยยึดหลักควำมซื่อสตัยส์ุจริต ควำมเชื่อถือและ
ไวว้ำงใจซึ่งกนัและกัน และมีหนำ้ที่รบัผิดชอบ เอำใจใส่ และใหค้วำมส ำคญัต่อเงื่อนไขต่ำง ๆ 
ที่ไดท้  ำขอ้ตกลงไวก้บัเจำ้หนีอ้ย่ำงดีที่สดุ 

5.2.5 คู่คำ้ 

ปฏิบัติต่อคู่ค้ำด้วยควำมซื่อสัตยส์ุจริต และมีควำมเท่ำเทียมกัน เพื่ อให้มั่นใจได้ว่ำ กำร
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เหมำะสม เป็นธรรม และไดป้ระโยชน์ทั้งสองฝ่ำย มีกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน และเป็นคู่คำ้ในระยะยำวกับบริษัทฯ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะเลือกท ำธุรกิจกับคู่คำ้จำก
เงื่อนไขต่ำง ๆ เช่น เงื่อนไขดำ้นรำคำ คุณภำพ กำรควบคุมและป้องกันส่ิงแวดลอ้ม ควำม
เชี่ยวชำญดำ้นเทคนิค กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ควำมน่ำไวว้ำงใจ และยึดมั่นในสิง่ที่ถกูตอ้ง 

5.2.6 ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

บรษิัทฯ ตระหนกัและมีจิตส ำนึกในกำรรบัผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม บรษิัทฯ จึง
ด ำเนินธุรกิจภำยใตแ้นวคิดในกำรสรำ้งคุณค่ำร่วมกันระหว่ำงภำคธุรกิจและสังคม และให้
ควำมส ำคญักบักำรรกัษำส่ิงแวดลอ้ม โดยส่งเสริมกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประโยชนส์งูสดุ เพื่อช่วยลดกำรใชพ้ลงังำน ตลอดจนดูแลป้องกนัมิใหก้ำรด ำเนินงำนของ
บรษิัทฯ ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อคณุภำพชีวิตของสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งนี ้บริษัทฯ และพนักงำนยึดมั่นปฏิบัติตนในกำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงรบัผิดชอบ และเป็น
ประโยชนแ์ก่สงัคมและชุมชน และประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อำศัยอยู่ใกลเ้คียงดว้ยควำม
เป็นมิตร ให้ควำมช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนำชุมชนให้มีควำมเป็นอยู่ที่ ดี ตลอดจน
รบัผิดชอบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงเป็นธรรมและมีควำมเท่ำเทียมกัน และเพื่อ
ส่งเสรมิกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน  

นอกจำกนี ้จะตอ้งปฏิบตัิต่อส่ิงแวดลอ้มตำมนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ร่วมอนุรกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำติเพื่อควำมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนโครงกำรดำ้นกำรอนุรกัษ์
ทรพัยำกรและส่ิงแวดลอ้ม ทัง้นี ้บรษิัทฯ เปิดเผยกิจกรรมต่ำง ๆ รวมถึงกำรส่งเสรมิกำรมีส่วน
รว่มของพนกังำนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และ
ดูแลใหม้ีกำรจดัท ำรำยงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรโดยรวมไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปีหรือท ำเป็นฉบบัแยกต่ำงหำก 

5.2.7 คู่แข่งทำงกำรคำ้ 

ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่ำงเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรำ้งควำมได้เปรียบทำงกำร
แข่งขนัอย่ำงไม่เป็นธรรม 
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5.2.8 หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดูแลใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บังคบัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งและที่ไดก้ ำหนดไว ้และ
สนบัสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร ในโอกำสต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสม นอกจำกนี ้จะ
ยึดมั่นในกำรใหบ้รกิำรและจ ำหน่ำยสินคำ้ผลิตภณัฑท์ี่ดี มีคณุภำพมำตรฐำน และเป็นไปตำม
กฎหมำย นอกจำกนี ้จะปฏิบตัิต่อภำครฐัและหน่วยงำนรำชกำรตำ่ง ๆ อย่ำงมีควำมเป็นกลำง
ทำงกำรเมืองตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยำบรรณ (Code of Conduct) และ
นโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชนั 

นอกจำกนี ้จะจดัใหม้ีช่องทำงรบัขอ้รอ้งเรียน และ/หรือแสดงควำมคิดเห็น โดยส่งไปรษณียม์ำ
ที่บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ 10 เลขที่ 123 
ถ. วิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 และเพิ่มช่องทำงในกำร
อี เ ม ล์ ถึ ง ผู้ บ ริ ห ำ ร ร ะ ดั บ สู ง เ ล ข ำ นุ ก ำ ร บ ริ ษั ท โ ด ย ต ร ง ที่ 
company.secretary@shotelsresorts.com และก ำหนดใหม้ีกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสโดย
กำรไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่ำง ๆ ของผู้แจง้เบำะแสเป็นควำมลับ โดยในเบื ้องตน้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในจะท ำกำรรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่ำวแล้วน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเพื่อพิจำรณำพิสจูนห์ำขอ้เท็จจรงิ หำกพบว่ำเป็นขอ้มลูที่กระทบต่อบริษัทฯ จะตอ้ง
น ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท พิจำรณำต่อไป 

5.3 คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดสรรและจัดกำรทรพัยำกรให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงผลกระทบและกำรพัฒนำทรพัยำกรตลอดสำย (Value 
Chain) เพื่อใหส้ำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลักไดอ้ย่ำงยั่งยืน ทั้งนี ้ทรพัยำกรที่บริษัทฯ 
พึงค ำนึงถึงมีอย่ำงนอ้ย 4 ประเภท ไดแ้ก่ กำรเงิน (Financial Capital) ดำ้นบคุลำกร (Human Capital) 
สงัคมและควำมสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital) และธรรมชำติ (Natural Capital)  

5.4 คณะกรรมกำรบริษัทจะจดัใหม้ีกรอบกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบั
องคก์รท่ีสอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของกิจกำร รวมทัง้ดูแลใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้น
กำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและพฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรควำมเส่ียง เพื่อใหก้ิจกำรสำมำรถบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 

6. มีระบบกำรบรหิำรควำมเส่ียงและกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม 

6.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลใหม้ั่นใจว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม
ภำยในที่จะท ำใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6.2 คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 3 คน ซึ่งทุกคนตอ้งเป็นกรรมกำร
อิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงตอ้งมีคุณสมบัติและหน้ำที่ตำม
หลักเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและอิสระ เพื่อท ำหนำ้ที่ต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งรวมถึง
หนำ้ที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ควำม
เป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน กำรพิจำรณำคัดเลือกผูส้อบบัญชี กำรเปิดเผยขอ้มูลของ
บริษัทฯ และกำรจัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ ทั้งนี ้ตำมที่ปรำกฏในกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6.3 คณะกรรมกำรบรษิัทติดตำมดูแลและจะจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ไดร้ะหว่ำง
บริษัทฯ กับฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบริษัท หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงกำรป้องกันกำรใชป้ระโยชนอ์นัมิ
ควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลูและโอกำสของบริษัทฯ และกำรท ำธุรกรรมกับผูท้ี่มีควำมสมัพันธ์เก่ียวโยงกับ
บริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร รวมถึงก ำหนดแนวปฏิบัติไวใ้นกฎบัตรและจรรยำบรรณ (Code of 
Conduct) และนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

6.4 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชนัที่ชัดเจน โดยไดส่ื้อสำรในทุกระดับขององคก์รและ
บุคคลภำยนอกเพื่อใหเ้กิดกำรน ำไปปฏิบัติไดจ้ริง และคณะกรรมกำรบริษัทจะจัดใหม้ีโครงกำรหรือ
แนวทำงต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชนั รวมถึงกำรสนบัสนนุกิจกรรมที่ส่งเสรมิและปลกูฝังใหพ้นกังำนทุก
คนปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.5 คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำกับดูแลใหม้ีกลไกในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชี ้
เบำะแส และก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิที่ชดัเจนไวใ้นนโยบำยเก่ียวกบักำรรบัเรื่องรอ้งเรียนกำรทุจรติและ
กำรกระท ำผิด (Whistle Blower) ทั้งนี ้จะจัดให้มีกำรเปิดเผยช่องทำงในกำรรับเรื่องรอ้งเรียนไว้ใน 
website หรือรำยงำนประจ ำปีของบรษิัทฯ 

7. รกัษำควำมนำ่เชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูล 

7.1 คณะกรรมกำรบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูล
ส ำคญัถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

7.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดูแลเพื่อใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงิน
และควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้

7.3 หำกเกิดภำวะที่กิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรบรษิัท
จะท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำกิจกำรมีแผนในกำรแกไ้ขปัญหำหรือมีกลไกอื่นที่จะสำมำรถแกไ้ขปัญหำทำงกำร
เงินได ้ทัง้นีภ้ำยใตก้ำรค ำนึงถึงสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย และควำมสมเหตสุมผล 
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7.4 คณะกรรมกำรบรษิัทมีนโยบำยจะจดัท ำรำยงำนควำมยั่งยืนตำมควำมเหมำะสม ในกำรเปิดเผยขอ้มลู
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมกฎบัตรและจรรยำบรรณ (Code of Conduct) นโยบำย
ต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น กำรปฏิบตัิต่อพนกังำนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงกำรปฏิบตัิอย่ำงเป็นธรรม และ
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งควำมรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งนี ้อำจเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปี หรืออำจจดัท ำเป็นเล่มแยกต่ำงหำกตำมควำมเหมำะสมของบรษิัทฯ 

7.5 คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลใหฝ่้ำยจัดกำรจัดใหม้ีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพนัธ์ท ำหนำ้ที่ส่ือสำร
และประชำสมัพนัธข์อ้มูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ นักลงทุน นกัวิเครำะห ์และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
อย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกนั และทนัเวลำ 

7.6 คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพร่ขอ้มูล ซึ่งนอกจำก
กำรเผยแพร่ข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ที่ ก ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ ฯ แล้ว 
คณะกรรมกำรบรษิัทจะจดัใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษผ่ำนช่องทำงอื่นดว้ย 
เช่น website ของบรษิัทฯ พรอ้มทัง้น ำเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั 

7.7 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรและ
จรรยำบรรณ (Code of Conduct) ของบรษิัทฯ 

8. สนบัสนนุกำรมีส่วนรว่มและกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมกำรบรษิัทใหค้วำมส ำคญักับผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ด ำเนินกำรใหม้ั่นใจไดว้่ำผูถื้อหุน้ไดร้บั
กำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกันและผูถื้อหุน้สำมำรถใชสิ้ทธิพืน้ฐำนในฐำนะผูถื้อหุน้ไดอ้ย่ำงครบถว้น เช่น (1) สิทธิใน
กำรซือ้ขำยหรือโอนหุน้ (2) สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งก ำไรของบรษิัทฯ (3) สิทธิในกำรไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่ำงเพียงพอผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือโดยวิธีกำรอื่นใด (4) สิทธิใน
กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้อย่ำงเป็นอิสระ เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร 
กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี กำรจ่ำยเงินปันผล กำรเพิ่มทุนและออกหุน้ใหม่ 
รวมทัง้ สิทธิในกำรตัง้ค ำถำมต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบัรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและเรื่องอื่นใดที่
น ำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหนำ้และกำรเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท และกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส ำคัญของบริษัทฯ โดย
ก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำยมีสิทธิออกเสียงตำมจ ำนวนหุน้ท่ีถืออยู่และแต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัตอ้งตระหนักและใหค้วำมส ำคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่กระท ำกำรใด ๆ อัน
เป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมกำรบรษิัทส่งเสรมิและก ำหนดนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สิทธิผูถื้อหุน้ดงัต่อไปนี ้

8.1 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหม้ั่นใจว่ำผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเรื่องส ำคัญของบริษัทฯ  
รวมถึง  
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8.1.1 จะปกป้องและเคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ขัน้พืน้ฐำน ไดแ้ก่ สิทธิกำรซือ้ขำยหรือโอนหุน้ สิทธิใน
กำรมีส่วนแบ่งก ำไรของกิจกำร สิทธิในกำรไดร้บัข่ำวสำรขอ้มลูกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิใน
กำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี กำร
จดัสรรเงินปันผล กำรก ำหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือหนงัสือบริคณหส์นธิ กำรลดทุนหรือเพิ่ม
ทนุ และกำรอนมุตัิรำยกำรพิเศษ เป็นตน้ 

8.1.2 จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่ำง ๆ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี ไดแ้ก่ สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชมุ สิทธิในกำร
เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมกำรล่วงหนำ้ สิทธิในกำรส่งค ำถำมต่อที่ประชุมล่วงหน้ำ
ก่อนกำรประชุม สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตั้งค ำถำมต่อที่ประชุม เป็นตน้ รวมถึง
อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยย่อยในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรของบริษัทฯ โดยส่งประวัติและหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่ำวไปยังประธำน
กรรมกำรบรษิัทฯ ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์ระเบียบ และขัน้ตอนท่ีบรษิัทฯ ก ำหนด 

8.1.3 จะดูแลให้มีกำรส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพรอ้มเอกสำรที่เก่ียวข้องและเผยแพร่ผ่ำน
เว็บไซตข์องบริษัทฯ อย่ำงน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดท ำหนังสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

8.1.4 จะสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถื้อหุน้สำมำรถก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยไดจ้ดัท ำหนงัสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก 
แบบ ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพำะส ำหรบั custodian) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมทัง้อ ำนวย
ควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ที่ไม่สะดวกเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง แต่มีควำมประสงคจ์ะใช้
สิทธิในกำรลงคะแนนเสียงโดยวิธีกำรมอบฉนัทะ โดยเสนอใหม้ีกรรมกำรอิสระเขำ้ประชมุและ
ลงคะแนนเสียงแทนผูถื้อหุน้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิเลือกกรรมกำร
อิสระคนใดคนหน่ึงเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ได ้

8.1.5 จะงดเวน้กำรกระท ำใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิด หรือจ ำกัดสิทธิ หรือกำรลิดรอนสิทธ์ิของผูถื้อหุน้
ในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลสำรสนเทศของบริษัทฯ ท่ีตอ้งเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และกำรเขำ้
ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น ไม่น ำเสนอเอกสำรที่มีขอ้มลูส ำคญัเพิ่มเติมอย่ำงกะทนัหนั ไม่เพิ่มวำระ
กำรประชมุหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส ำคญัโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ เป็นตน้ 

8.1.6 จะอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ในกำรใชสิ้ทธิต่ำง ๆ เช่น กำรใหข้อ้มลูส ำคญัที่เป็นปัจจบุนั
ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เป็นตน้ 

8.2 คณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลใหก้ำรด ำเนินกำรในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย โปร่งใส 
มีประสิทธิภำพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถใชสิ้ทธิของตน รวมถึง 
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8.2.1 จะอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ใน
กำรประชุมผูถื้อหุน้และจะละเวน้กำรกระท ำใด ๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกัดโอกำสกำรเขำ้ประชมุของผู้
ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมไดด้้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกำสให้
สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระหรือบคุคลใด ๆ เขำ้รว่มประชมุแทนตนได ้ 

8.2.2 จะแจง้กฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นใหผู้้ถือหุ้นทรำบในหนังสือเชิญ
ประชมุและในวนัประชมุผูถื้อหุน้ ผูด้  ำเนินกำรประชุมจะแจง้กฎเกณฑท์ี่ใชใ้นกำรประชมุ และ
ขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในที่ประชุมผูถื้อหุน้ และไดม้ีกำรบนัทึกกำรแจง้
กฎเกณฑแ์ละขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมติดงักล่ำวลงในรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

8.2.3 จะจดักำรประชมุใหเ้หมำะสม และจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำมในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัวำระ
กำรประชุมหรือเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ และแสดงควำมคิดเห็นได ้โดยประธำนกรรมกำรบรษิัท
จะสอบถำมที่ประชุมในแต่ละวำระ รวมทั้งจดัใหม้ีกำรบนัทึกขอ้ซกัถำมในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับ
วำระกำรประชมุหรือเก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ และแสดงควำมคิดเห็นของผูถื้อหุน้ รวมทั้งค ำชีแ้จง
ของคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรือผูบ้รหิำรลงในรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

8.2.4 จะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัวำระที่ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และผูบ้ริหำรที่เป็นผูถื้อ
หุ้นของบริษัทฯ จะไม่น ำเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติมใด  ๆ ที่ ไม่จ ำเป็นต่อที่ประชุม 
โดยเฉพำะวำระกำรประชมุที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำอย่ำงเพียงพอก่อนกำรตดัสินใจ 

8.2.5 จะสนบัสนนุใหส่้งเสริมใหน้ ำเทคโนโลยี เช่น บำรโ์คด้ บตัรลงคะแนน หรืออื่น ๆ มำใชก้บักำร
ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้กำรลงทะเบียนผูถื้อหุน้ กำรนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำร
ประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย ำ โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยจะจัดใหม้ี
กำรเปิดเผยผลกำรลงคะแนนไวใ้นรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มทั้งคะแนนเสียงที่เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย และกำรงดออกเสียงในแต่ละวำระที่มีกำรลงคะแนนเสียง 

8.2.6 จะจัดให้มีบุคคลที่ เป็นอิสระเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนเสียง หรือเป็นผู้นับหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชมุ เช่น ผูต้รวจสอบบญัชีของบรษิัท หรือที่ปรกึษำกฎหมำย 
และเปิดเผยผลกำรนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงดงักล่ำวใหท้ี่ประชมุทรำบพรอ้มบนัทึกไวใ้น
รำยงำนกำรประชมุดว้ย  

8.2.7 คณะกรรมกำรบริษัท เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี และ
เคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ จึงสนบัสนนุใหก้รรมกำรทกุคนเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

8.3 คณะกรรมกำรบรษิัทจะดูแลใหก้ำรเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้และกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อ
หุน้เป็นไปอย่ำงถกูตอ้งและครบถว้น รวมถึง 
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8.3.1 จะดูแลใหม้ีกำรใหข้อ้มูลเก่ียวกับ วนั เวลำ สถำนที่  และวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจน
ขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ตอ้งตดัสินใจในที่ประชมุผูถื้อหุน้โดยมีค ำชีแ้จงและเหตผุล
ประกอบตำมวำระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอและทันเวลำส ำหรับกำร
ประชมุผูถื้อหุน้ในแต่ละครัง้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ศึกษำขอ้มลูก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูล
เหมือนกบัขอ้มลูในรูปแบบเอกสำรท่ีบรษิัทฯ จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้  

8.3.2 หลงักำรประชมุผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ จะดูแลใหม้ีกำรรวบรวมเนือ้หำกำรประชมุซึ่งประกอบดว้ย 
รำยละเอียดวำระกำรประชมุ รำยชื่อกรรมกำรทัง้ที่เขำ้ร่วมประชมุและลำประชมุ มติที่ประชุม 
กำรลงคะแนนเสียง ตลอดจนค ำถำมและควำมเห็นของผู้ถือหุ้น จัดท ำเป็น “รำยงำนกำร
ประชุมผู้ถือหุน้” เผยแพร่ขึน้เว็บไซตข์องบริษัทฯ และจัดส่งใหต้ลำดหลักทรพัยฯ์ และ/หรือ
หน่วยงำนที่ เก่ียวข้อง ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุม ซึ่ งเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ 
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ และจะเปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบถึงมติที่ประชุม
และผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระของกำรประชุมผ่ำนระบบของตลำดหลักทรพัยฯ์ 
ภำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 

8.3.3 จะส่งเสรมิกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้และไม่จ ำกดัสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยจดัใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลู
สำรสนเทศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ล่วงหนำ้ และบรษิัทฯ จะไม่น ำเสนอเอกสำรที่มีขอ้มลู
ส ำคัญเพิ่มเติมระหว่ำงกำรประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือ
เปล่ียนแปลงขอ้มลูส ำคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ 

8.3.4 จะดแูลใหม้ีกำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรและสำรสนเทศที่เป็นขอ้มลูปัจจุบนั
ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษิัทฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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