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บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)

บริษัทบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจดวย
ความถูกตองตามกฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม การเปดเผยขอมูลดวยความโปรงใสตรงไปตรงมา พัฒนาระบบควบคุม
ภายใน และมีกลไกการตรวจสอบที่ดีและเหมาะสม การดำเนินงานคำนึงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย
โครงสรางคณะกรรมการบริษทั กลไกการกำกับดูแล การบริหารงาน แสดงใหเห็นถึงศักยภาพและความรับผิดชอบในเรือ่ งตางๆ ไดดี
ซึ่งนอกจากจะเปนไปตามกรอบมาตรฐานที่ดีของ OECD (Organization for Economic Cooperating and Development) แลว
บริษัทยังไดศึกษาและนำแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและตางประเทศนำมาปฏิบัติ อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย 4 ชุด
เพื่อชวยกำกับดูแลการบริหารจัดการในแตละเรื่องใหละเอียดมากขึ้น ตลอดจนการกำหนดโครงสรางกรรมการ ซึ่งมีกรรมการอิสระ
มากถึงรอยละ 50 และในการกำกับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัทไดตั้งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
(Nominating and Corporate Governance Committee หรือ NCG) เพื่อกำหนดนโยบาย และทบทวนแนวปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ
เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายมั่นใจวาบริษัทมีมาตรฐานที่ดีทันสมัยและมีการนำไปปฏิบัติจริงอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการดำเนินการ
ตามนโยบายนั้น ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญเปนผูนำในการเสริมสรางธรรมาภิบาลแกพนักงานทุกระดับ
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญกำหนดใหมีคูมือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อสื่อสารใหพนักงานทุกระดับทราบ และกำหนดเปนแนวปฏิบัติงานภายใตกรอบนโยบายธรรมาภิบาล
ที่ชัดเจน โดยมีการชี้แจงและสรางความเขาใจกับพนักงานผานการประชุมพนักงาน (Town Hall Meeting) ซึ่งกำหนดไวไมนอยกวา
ปละ 2 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทยังไดประกาศหลักบรรษัทภิบาลสำหรับผูบริหาร 10 ประการ เพื่อใชเปนแนวทางในการทำงานดวย
คุณธรรมและจริยธรรม (With Integrity) และเปน 1 ใน 4 ของวัฒนธรรมองคกร บริษัทไดมุงเนนใหพนักงานมีความเขาใจ
การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเหมาะสม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ไมวาจะเปนผูถือหุน พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขงขัน รัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม บริษัททำการ
สำรวจความคิดเห็นกับผูมีสวนไดเสียอยางสม่ำเสมอ เพื่อนำขอเสนอแนะจากผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังใชเปนปจจัยหนึ่งในการประเมินผลการทำงานประจำปของพนักงานทุกระดับ
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เริม่ ทีผ่ นู ำขององคกรตองมีความเขาใจในกรอบ CSR ทีถ่ กู ตอง แกนของ CSR คือ การประพฤติปฏิบตั ติ นอยางมีความรับผิดชอบ
ดวยความจริงใจตอผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวาจะเปนผูถือหุน พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขงขัน
รัฐ ชุมชน สังคม หรือกลุมอุตสาหกรรมที่เราอยูรวมกัน
ป จ จุ บั น คนทั่ ว ไปถ า ได ยิ น คำว า CSR ยั ง เข า ใจว า CSR คื อ กิ จ กรรมที่ อ งค ก รทำเพื่ อ ประโยชน ต อ ชุ ม ชน สั ง คม และ
สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนการบริจาคเงินรูปแบบตางๆ การรณรงคอนุรักษสิ่งแวดลอม การสนับสนุนการกีฬา หรือการลงมือสราง
ที่อยู สรางโรงเรียนแกผูดอยโอกาส การปลูกปาหรือรณรงคใชวัสดุที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม หรือพูดภาษางายๆ วาโครงการคืนกำไร
ใหแกสังคม ความจริงแลวกิจกรรมตางๆ เหลานั้นเปนเพียงสวนเล็กๆ ของ CSR
การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรตลอดจนแผนการดำเนินงาน ไดคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม
ที่อาจเกิดกับผูอื่น มิใชคำนึงถึงแตประโยชนและผลกำไรใหแกผูถือหุนแตอยางเดียว คณะกรรมการบริษัทตองมีความเห็น
ในทิศทางเดียวกันในการกำหนดนโยบายที่สรางความสมดุลแกผูที่มีสวนเกี่ยวของตางๆ ไมเฉพาะในสถานการณที่ทุกอยางดี
ธุรกิจมีกำไร แตตองสามารถปฏิบัติไดจริงตลอดเวลาแมในชวงภาวะวิกฤต
เรามีความเชื่อมั่นวา CSR เปนแนวทางสูความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาว เพราะการเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับ โดยผูที่มี
สวนไดเสียทุกฝายอยากที่จะติดตอ อยากทำธุรกรรมดวย ตัวอยางเชน การรักษาพนักงานที่ดีไวได ตองทำใหพนักงานมีความสุข
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ในการทำงาน คนที่ดีมีความสามารถอยากมารวมงานดวย ลูกคามีความพึงพอใจ อยากมาใชสินคาและบริการอยางตอเนื่อง คูคา
ตางมีความสบายใจที่จะคาขายดวยความตรงไปตรงมาโปรงใส ใหราคาและบริการที่ดีที่สุด เพราะการตัดสินใจจะซื้อจะขายเปนไป
อยางมีเหตุผลตามขอเท็จจริง ไมตองวิ่งเตน ผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนรายใหญมีความสบายใจที่ไดรับขอมูลที่เทาเทียมกันแบบ
ตรงไปตรงมา ทันตอเหตุการณสม่ำเสมอ ทั้งในภาวะที่ผลประกอบการดีและไมดี เจาหนี้มีความมั่นใจในความโปรงใสของขอมูล
ที่ไดรับ มีความรับผิดชอบตอการชำระหนี้ และการปฏิบัติตามสัญญากูยืมเงิน การเปนนิติบุคคลที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายของ
หนวยงานรัฐ มีการบันทึกบัญชีถูกตองตรงไปตรงมา เสียภาษีครบถวน ถาทุกองคกรสามารถดูแลรับผิดชอบผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ไดเปนอยางดี สังคมและเศรษฐกิจก็จะเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ และจะเห็นวากิจกรรมคืนกำไรใหสังคมที่สวนใหญเขาใจวาคือ
CSR กลับเปนประเด็นที่ไมสำคัญเลยหากองคกรยังไมไดใหความสำคัญ หรือเอาเปรียบผูมีสวนไดเสียอื่น
เรามุงมั่นทำเรื่องนี้อยางตอเนื่องมากวา 5 ป เริ่มจากการสรางความเขาใจที่ถูกตองภายในองคกร ที่สำคัญจะทำอยางไรที่จะ
หลอหลอมใหทุกคนในองคกรสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและเปนธรรมชาติ คือเปนปกติทุกวัน เราไดยกเรื่องนี้เปน
สวนหนึ่งของพันธกิจ กำหนดเปน ERAWAN MOTTO 1 ใน 4 ของวัฒนธรรมองคกร ถือเปน DNA ของเรา เรายังกำหนดใหเปน
สวนสำคัญของยุทธศาสตรองคกร ที่คำนึงถึงความพอใจของผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสวนสำคัญ ในการประเมินผลงานพนักงาน
เพื่อจัดทำ Balance Score Card เชื่อมโยงไปยังการประเมินผลการดำเนินงานของทุกคนในองคกร การหลอหลอมและสรางสำนึก
ความรับผิดชอบตอผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย เปนกระบวนการที่ใชเวลา ไมสามารถบังคับได จะสำเร็จไดเมื่อทุกคนในองคกรทำ
และเห็นผลดีที่เกิดขึ้นกับองคกร กับงานที่รับผิดชอบดวยตนเอง จึงเกิดความเชื่อ ความรูสึกมั่นใจและอยากทำ เมื่อทำแลวรูสึกดี
มีประโยชน มีความสุขที่ไดทำ ที่สำคัญทุกคนในองคกรพูดจาภาษาเดียวกัน เราเชื่อมั่นและมุงมั่นในเสนทางเดินที่มีคุณธรรม
มีความถูกตอง แมอาจไมเห็นผลในระยะสั้นก็ตาม เพื่อใหความสำเร็จของเรามีความยั่งยืน และเปนความสำเร็จที่มาพรอมกับ
คุณธรรมจริยธรรมตาม Motto ของเรา สิ่งเหลานี้ไมใชรางวัลใดๆ ที่ไดรับหรือจะไดรับ แตตองเปนของจริงมีอยูจริงในองคกร
คนที่มาติดตอกับองคกรสัมผัสไดอยางตอเนื่อง ไมตองอาศัยการโฆษณาประชาสัมพันธ เพราะผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่ติดตอกับ
องคกรเกิดความพึงพอใจ คือเครือขายการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพที่สุด
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ปนี้เปนปที่เลวรายของประวัติศาสตรอุตสาหกรรมโรงแรมและทองเที่ยว ดังนั้น บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)
มีรายไดหลักจากการประกอบธุรกิจโรงแรมประมาณ 90% เรามีโรงแรมที่เพิ่งเปดดำเนินการไมถึง 2 ป ถึง 5 โรงแรม นอกจากนี้
เรามี 3 โรงแรมที่ตองหยุดใหดำเนินการในชวงการชุมนุมประมาณ 2 เดือน เราประสบภาวะขาดทุนอยางหนัก แถมยังถูกกลาวหา
วาใหการสนับสนุนกลุมเสื้อแดงระหวางการชุมนุม ซึ่งเกิดจากความเขาใจที่ไมถูกตองในภาวะที่คนทั่วไปไมยอมรับฟงขอเท็จจริง
เราคิดวาเปนการไมยากทีจ่ ะดำเนินนโยบายดาน CSR ในขณะทีภ่ าวะทุกอยางดี การดูแลผูถ อื หุน พนักงาน ครอบครัว
ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขงขัน รัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม หรือกลุมอุตสาหกรรมที่เราอยูรวมกัน แตในภาวะวิกฤต เราคิดวา
เราได แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ความสม่ ำ เสมอในการดำเนิ น งานตามนโยบาย และแนวปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย CSR มาใช อ ย า งเป น
รูปธรรม โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตอยางปนี้ เราไดมีการเปดเผยขอมูลผลกระทบที่ตรงไปตรงมา โปรงใส รวดเร็วทันตอเหตุการณ
แกผูลงทุน เจาหนี้ และสาธารณชน การออกมาตรการผอนคลายดานการเงินกับลูกคาที่ไดรับผลกระทบ การเปนศูนยกลางรวบรวม
ขอมูลโรงแรมคูแขงทั้ง 10 แหง ที่ตางไดรับผลกระทบโดยตรงเชนเดียวกับเรา เรารวมเปนตัวแทนและแกนนำในการเสนอและ
เจรจาหาทางเยี ย วยาผู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากรั ฐ บาล การตั ด สิ น ใจป ด รั บ ลู ก ค า และการให บ ริ ก ารของโรงแรมเพี ย งไม กี่ วั น
หลังจากสถานการณของการชุมนุมดูจะยืดเยื้อ เปนเพียงเพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกคา พนักงาน ทรัพยสิน และ
ตอบสนองมาตรการในการรักษาความสงบของรัฐ เราไดดูแลพนักงานโดยรักษาสภาพการเปนพนักงาน ตลอดจนการจัดการ
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ฝกอบรมเพื่อสรางขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นตอองคกร การพิจารณาใหผลตอบแทนในชวงที่ปดกิจการชั่วคราวซึ่งสอดคลอง
กับโรงแรมอื่นที่ไมไดรับผลกระทบ การชวยดูแลประสานงานใหแกคูคา ลูกคา ในการจัดหาสถานที่ทำงาน การจายชำระเงินใหแก
คูคาตามกำหนดเวลาเดิมทุกราย โดยไมมีการขอขยายเวลาในการชำระหนี้ อยางไรก็ตาม ในปนี้แมเกิดภาวะวิกฤตการณตางๆ
มากมาย เรายังดำเนินนโยบายการทำกิจกรรมเพื่อประโยชนตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม (Corporate Contributions) ภายใต
งบประมาณที่จำกัด ไดแก การปรับปรุงทางเทาบริเวณใตทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ถนนสุขุมวิท) การรวมปลูกปาในโครงการ
ดิ เอราวัณ รักษชาง “ปลูกปาใหชาง” ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา จังหวัดลพบุรี และสรางฝายชะลอน้ำ ซึ่งเปนตัวอยาง
การเขามามีสวนรวมกิจกรรมของพนักงานและครอบครัว แมพนักงานจะตองรับภาระคาใชจายบางสวนก็ตาม
เราคิดวากวา 5 ปที่ผานมา เรานาจะเดินมาถูกทาง ถึงแมวาเรื่อง CSR จะเปนเรื่องที่ทำไดโดยไมมีที่สิ้นสุด เรายังคงนโยบาย
ที่จะพัฒนาใหดีขึ้นอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน เรามุงมั่นและเลือกที่จะเดินเสนทางนี้ดวยความเชื่อมั่น
เรากำหนดนโยบายและงบประมาณที่ชัดเจนในการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยตั้งงบประมาณไว
ประมาณรอยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ สำหรับโครงการตางๆ และเนื่องจากเรามีงบประมาณไมมาก เราจึงมุงเนนแนวคิดและ
การดำเนิ น งานที่ จ ะเกิ ด ประโยชน ชั ด เจน และสามารถทำต อ เนื่ อ ง วั ด ผลได เราไม น ำกิ จ กรรมเพื่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และ
สิ่งแวดลอม มาใชเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธ หรือเพื่อสงเสริมการสรางรายได ผลกำไร กิจกรรมเพื่อชุมชน
สังคม และสิง่ แวดลอมของเราคือการใหโดยไมคาดหวังผลทางการคา คือการตอบแทนสังคมทีเ่ ราอยูเ ทาทีเ่ ราพอจะกระทำได
แมจะอยูในชวงภาวะวิกฤต ที่ผานมาเราแบงกิจกรรมกลุมได 4 ประเภท
1. กิจกรรมสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประกอบดวย
ë โครงการ Welcome Guide to Thailand ซึ่งสอนภาษาอังกฤษฟรีแกผูขับรถรับจาง (แท็กซี่) ซึ่งทำมาตั้งแตป 2551
จนถึงปจจุบันเปนรุนที่ 7
ë โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปปฏิทิน ซึ่งไดรับผลตอบรับดี โดยโครงการนี้ไดรับพิจารณารางวัลจาก
สมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย ประกอบดวย
• ปฏิทินป 2550 จากภาพถายที่ชนะการประกวดโครงการ ดิ เอราวัณ รักษชาง 12 ภาพ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
สุริยศศิธร ประเภทปฏิทินตั้งโตะ
• ปฏิทินป 2551 จากภาพถายพุทธประวัติและพุทธชาดก โครงการ Thai Mural Painting 12 ภาพ ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ สุริยศศิธร ประเภทปฏิทินตั้งโตะ
• ปฏิทินป 2552 จากภาพถายที่ชนะการประกวดโครงการ The Land of Smiles 12 ภาพ ไดรับรางวัลชนะเลิศ
สุริยศศิธร ประเภทปฏิทินตั้งโตะ
• ปฏิทนิ ป 2553 The Heart of Thai Community เพือ่ ถายทอดวิถชี วี ติ และวิถชี มุ ชนผานตลาดศูนยกลางชุมชน 12 แหง
• ป 2554 เรามีนโยบายลดการใชกระดาษ จึงงดการทำปฏิทิน
2. กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนใกลเคียงกับทรัพยสินของบริษัท และชุมชนทั่วไป ประกอบดวย
ë โครงการรอบบานนามอง มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด เนนการมีสวนรวมของ
พนักงาน พนักงานบริษัทในเครือ และกลุมคูคา
• โครงการปรับปรุงทางเทาใตทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยรวมกับสำนักงานเขตปทุมวัน และการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรแกบุคคลทั่วไป
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• โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนหยอมเกาะกลางถนนสุขุมวิท (เพลินจิต-นานา) โดยรวมกับสำนักงานเขตคลองเตย

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม
ë กิจกรรมเติมฝนปนรัก
• ครั้งที่ 1 “เลานิทานใหนองฟง” ณ บานเด็กตาบอดผูพิการซ้ำซอน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2553
• ครั้งที่ 2 “เติมรักระหวางวัย จากหนูนอยสูคุณยาย” ณ สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค 2 เมื่อวันที่ิ 8 เมษายน
2553
• ครัง้ ที่ 3 “ภารกิจรวมใจชวยโรงเรียนหลังน้ำลด” ณ โรงเรียนวัดหนาตางใน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553
ë โครงการเอราวัณรวมใจชวยผูประสบภัยน้ำทวม รวมกับพนักงานของบริษัทบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อเครื่อง
อุปโภคบริโภคมาจัดทำถุงยังชีพ เพื่อชวยผูประสบอุทกภัยจำนวน 333 ถุง โดยบริจาคผานไทยทีวีสีชอง 3 ซึ่งมี
ความพรอมในการแจกจายใหถึงมือผูประสบภัยอยางรวดเร็ว
3. กิจกรรมที่สงเสริมการลดใชพลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
ë โครงการขยะแลกไข จัดขึ้นทุกๆ 2 เดือนเปนประจำทุกป ตั้งแตป 2550 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการคัดแยกขยะ
และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการเชิญชวนพนักงานและบุคคลทั่วไปนำของเหลือใช เลิกใช หยุดใช
นำมาแลกไข เพื่อลดปริมาณขยะ
ë Let’s Green เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหความรูเรื่องพลังงานและสิ่งแวดลอมกับพนักงาน ผูเชาพื้นที่ภายในอาคาร
เพลินจิต เซ็นเตอร มี 2 โครงการ ไดแก โครงการรวมใจใชซ้ำ คัดแยกขยะอยางถูกวิธี และโครงการการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยภาพที่ใชในการรณรงคบางสวนไดรับความอนุเคราะหจากกลุม Green Peace
ซึ่งจะนำไปติดไวตามสวนตางๆ ของอาคาร เชน ประตูลิฟตโดยสาร หองน้ำภายในอาคาร เปนตน
4. โครงการอนุรักษชางไทย
โครงการ ดิ เอราวัณ รักษชาง “ปลูกปาใหชาง” ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา จังหวัดลพบุรี และสรางฝายชะลอน้ำ
กิจกรรมจะแบงเปน 2 ชวงคือ
1. ชวงการจัดหารายได ดวยการจำหนายถุงผา ตนไม ผักสวนครัว ใหแกบุคคลทั่วไปที่สัญจรในอาคารเพลินจิต
เซ็นเตอร เพื่อรณรงคใหงดใชถุงพลาสติก และรักการปลูกตนไม เพื่อจัดหารายไดนำไปซื้อกลาไม และมอบรายได
สวนที่เหลือใหแกเจาหนาที่อาสาสมัครพิทักษปา เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา จังหวัดลพบุรี
2. พนักงานเดินทางไปปลูกตนไม เพื่อสรางแหลงที่อยูอันอุดมสมบูรณใหชางไทย เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน 2553
กิจกรรมตางๆ เหลานี้ตองยอมรับวา ถาจะเอาแคสักแตวาไดทำนั้นเปนเรื่องงาย การทำงานตองโปรงใสตรวจสอบได
การติ ด ตาม วั ด ผล และนำมาทบทวนตรวจสอบประโยชน ที่ เ กิ ด ขึ้ น การคงอยู ข องสิ่ ง ที่ ท ำไป การนำสิ่ ง เหล า นี้ ม าประมวล
และปรับปรุงแนวทางและวิธีการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทุกอยางขึ้นอยูกับการเรียนรู รวมทั้งเรื่องนี้เราไดทำกันอยางจริงจัง ใสใจ
ตั้งใจ ดูแลติดตามอยางตอเนื่อง ซึ่งเรายอมรับวายังมีเรื่องที่สมควรตองปรับปรุง เรามีหนวยงานที่มอบหมายใหคอยติดตามดูแล
และประสานงานเรื่องนี้ ซึ่งขึ้นตรงกับประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
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เราเชื่อวาพนักงานทุกคนมีจิตใจดีมีน้ำใจ การสรางบรรยากาศที่สงเสริมและกระตุนใหมีสวนรวม ตั้งแตการเปดโอกาส
ใหเสนอความคิดเห็น เสนอโครงการ หรือกิจกรรมในกรอบที่วางไว สงเสริมใหมีการเขารวมทำกิจกรรมดวยความสมัครใจ ตลอดจน
รวมรณรงคประชาสัมพันธกิจกรรม เพื่อใหผูที่มีสวนไดเสียมีโอกาสเขารวมทำกิจกรรม ไมใชทำกันเฉพาะพนักงาน การเขารวม
กิจกรรมไมมีความเกี่ยวโยงกับการประเมินผลการทำงานประจำป ทุกคนทำดวยใจที่บริสุทธิ์ ทำแลวรูสึกมีความสุขที่ไดทำ
กิจกรรมรวมกัน เราไดเห็นการเขารวมของผูมีสวนเกี่ยวของขยายวงกวางขึ้น บางคนชวนเพื่อนฝูงลูกหลานพี่นองมาเขารวม
กิจกรรม นับเปนภาพที่สวยงาม ความสำคัญคือเราจะทำอยางไรใหผูที่มีสวนไดเสียสนใจและอยากเขารวมโดยสมัครใจกับกิจกรรม
ของเรา ไมใชตองไปขอรองหรือเรี่ยไรกัน
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บริษัทกำหนดแผนในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยรวบรวมขอควรปฏิบัติ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
ที่ดี เหมาะสมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคกร และมั่นใจวาสามารถปฏิบัติไดมาจัดทำเปนคูมือจริยธรรมธุรกิจ ในป 2548
และปรั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม ใ นป 2551 โดยเตรี ย มแผนที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ใหม เ พื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง และตรงตามวิ ธี ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ของ
บริษัทอีกครั้งในป 2554 ซึ่งถือเปนการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง ตามคำขวัญที่วา “ความสำเร็จตองมาพรอมดวยคุณธรรม”
(Success with Integrity) และประกาศใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนใชเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน เพื่อใหบริษัท
ก า วไปสู ค วามสำเร็ จ ด ว ยสำนึ ก ของความถู ก ต อ งและดี ง าม และเผยแพร คู มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ไว บ นเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
(http://www.TheErawan.com) เพื่อสงเสริมใหทุกคนในบริษัทมีวัฒนธรรมองคกร และมีจริยธรรมในการทำงานและทัศนคติที่ดี
เป น สมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คม ซึ่ ง ถื อ เป น หนึ่ ง ในกลไกสำคั ญ ที่ จ ะหล อ หลอมให ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในหน า ที่
ความรับผิดชอบของตนที่พึงมีตอผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
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บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ สอดคลอง และเขมกวาขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการ
มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป มีขอบเขตอำนาจหนาที่ชัดเจน มีการถวงดุลอำนาจระหวางกันของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
โดยมีกรรมการอิสระ 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ ประกอบดวย ประธานกรรมการที่เปนกรรมการอิสระ และเปนคนละคนกับ
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู จั ด การใหญ โดยมี บ ทบาท อำนาจ และหน า ที่ แ บ ง แยกออกจากกั น อย า งชั ด เจน
เพื่อสงเสริมใหเกิดดุลยภาพระหวางการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ มีกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 5 คน
และกรรมการที่เปนผูบริหาร (ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ) รวมเปน 12 คน
คณะกรรมการบริษัท แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยขึ้น 4 คณะ เพื่อใหมีการแบงแยกตำแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ
อยางชัดเจนเหมาะสม และมีนโยบายในการพิจารณาสับเปลี่ยนกรรมการ (Rotation) เพื่อดำรงตำแหนงในคณะกรรมการชุดยอย
ตามความเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการชุดยอยมีหนาที่ในการนำเสนอนโยบายที่ไดรับมติเห็นชอบจากคณะของตนตอ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยแตงตั้งเลขานุการ ทำหนาที่รับผิดชอบในการติดตามและประสานงานระหวาง
054

นโยบายบรรษัทภิบาล

Back

SUCCESS WITH INTEGRITY

กรรมการกับฝายจัดการ เพือ่ ใหแนใจไดวา มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีว่ างไว และมีการบันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอกั ษร
คณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งคณะไมนอยกวา 3 คน ที่มีความรูทางดานบัญชี การเงิน และ
ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อย า งเพี ย งพอ เพื่ อ ทำหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการสอบทานรายงานทางการเงิ น สอบทาน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอยางตอเนื่อง พิจารณาความเปนอิสระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบการแตงตั้ง/โยกยาย/เลิกจางหัวหนาสายงานที่ปฏิบัติหนาที่ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ และระเบียบที่เกี่ยวของ พิจารณาคัดเลือกแตงตั้งและเสนอ
คาตอบแทนผูสอบบัญชี พิจารณาสอบทาน และเปดเผยขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ใหเปนไป
ตามเกณฑที่กำหนดอยางครบถวน โปรงใส
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 6 คน ทำหนาที่รับผิดชอบกำกับดูแล
และบริหารจัดการนโยบาย แผนงาน และโครงการลงทุนตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล
การบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ
และสมาชิกอีก 2 คน ไมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหาร มีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณาโครงสรางคณะกรรมการบริษัท กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง พิจารณาและสรรหาบุคคลผูทรงคุณวุฒิเขาดำรงตำแหนงกรรมการ ตลอดจนประเมินผลงานของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอยทีค่ ณะกรรมการบริษทั แตงตัง้ ขึน้ และกำกับดูแลใหกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน
ทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)
คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกำหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารไมนอยกวา
3 คน ทำหนาที่รับผิดชอบในการนำเสนอนโยบายเพื่อพัฒนา ประเมินความรูความสามารถ และกำหนดคาตอบแทนของผูดำรง
ตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ จัดทำแผนสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณา
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2551 กำหนด และ/หรือกฎหมายหรือขอกำหนดอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนติดตามและประสานงานระหวางคณะกรรมการ
บริษัทกับฝายจัดการ และผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
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หลักการ
ควรมีความรูและประสบการณที่หลากหลายทั้งดานการเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริการ
การทองเที่ยว และกฎหมายอยางเพียงพอที่จะใหทิศทาง นโยบายที่เหมาะสมกับการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและรีสอรท มีทักษะ
เฉพาะตัว มีความสามารถในการมองภาพรวม และมีความเปนอิสระเพียงพอที่จะทำหนาที่ตรวจสอบถวงดุลการดำเนินงาน
ของฝายจัดการ โดยมีบทบาทที่สำคัญ 2 ประการคือ เพื่อรวมกำหนดกลยุทธใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจ
และสนับสนุนใหมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
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คุณสมบัติทั่วไป
1. เปนผูมีความรูและประสบการณที่หลากหลาย เปนมืออาชีพ และมีจริยธรรม
2. เขาใจบทบาทหนาที่ และทำหนาที่ของตน (Practices) อยางเต็มที่ ดวยความมุงมั่นที่จะสรางมูลคาสูงสุดใหกิจการและ
ผูถือหุนในระยะยาว
3. มีเวลาเพียงพอในการทำหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ควรมีการประเมินตนเอง และแจงตอคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณที่ทำใหไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
วาระในการดำรงตำแหนง และการเกษียณอายุของกรรมการ
1. ใหมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอชื่อใหผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งใหมหลังจาก
หมดวาระ โดยใหพิจารณาการดำรงอยูจากการประเมินผลการทำงานของกรรมการเปนรายป และกำหนดใหวาระ
การดำรงตำแหนงของกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยเปนคราวละ 3 ป เทากัน
2. กรรมการเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 75 ป โดยมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประชุมผูถือหุนสามัญประจำป และใหนับ
หลังจากวันที่กรรมการผูนั้นมีอายุครบ 75 ปบริบูรณ
คุณสมบัติเฉพาะ
ประธานกรรมการ มีหนาที่นอกเหนือจากที่กลาวในหลักการขางตน และกรรมการอื่น คือ (1) การทำหนาที่ประธาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการ (2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง
2 ขางเทากัน (3) การเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหนาที่ประธานในที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นคุณสมบัติของประธาน
กรรมการที่แตกตางจากกรรมการ ดังนี้
• ตองเปนกรรมการที่ไมไดดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร (Non Executive Director: NED)
• ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทาง
วิชาชีพอื่น หรือเปนผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทตรวจสอบบัญชี หรือเปนบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาว
กรรมการที่เปนผูบริหาร
• กรรมการที่ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร ไมควรดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกวา
3 บริษัท
กรรมการอิสระ
• ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้ง
คูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหาร หรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทภายใน 2 ปกอนหนา ไดแก
• ความสัมพันธในลักษณะการใหบริการทางวิชาชีพ ไดแก ผูสอบบัญชี (ทุกกรณี) ผูใหบริการทางวิชาชีพอื่น เชน
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสินที่มีมูลคารายการตอปเกิน 2 ลานบาท
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• ความสัมพันธทางการคา ทางธุรกิจ ไดแก รายการที่เปนธุรกรรมปกติ รายการเชา ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการ

•
•

เกีย่ วกับสินทรัพย บริการ และรายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินทีม่ มี ลู คาการทำรายการตัง้ แต 20 ลานบาท
หรือตั้งแตรอยละ 3 ของ NTA ของบริษัท แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา โดยใหรวมมูลคารายการยอนหลังไมนอยกวา
6 เดือน กอนวันที่มีการทำรายการครั้งลาสุด
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
ตองเขารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยางนอย 1 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ Audit
Committee Program (ACP)

กรรมการตรวจสอบ
• ตองเปนกรรมการอิสระที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน
• ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
• มีหนาที่ไมนอยกวาที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด

ธุรกรรมที่มีผลตอความเปนอิสระ
• มีอำนาจอนุมัติรายการตางๆ หรือลงนามผูกพันบริษัทจริง ยกเวน การลงนามตามมติของคณะกรรมการบริษัท หรือ
เปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น
• เขารวมประชุม หรือรวมลงคะแนนในเรื่องที่มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ลักษณะตองหาม
กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองไมมีคุณสมบัติที่ขัดหรือแยงกับขอกำหนดของบริษัท และประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูไดในเว็บไซตของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย และขอพึงปฏิบัติของผูบริหาร ครอบคลุมถึงหนาที่และภารกิจหลัก
โดยเปดโอกาสใหฝายจัดการมีอิสระในการกำหนดแผนยุทธศาสตรการบริหารตามวัตถุประสงคและพันธกิจของบริษัท และเสนอ
ขออนุมัติแผนจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมระหวางกรรมการอิสระดวยกันเอง และมีโอกาสไดพบปะกับผูบริหารระดับรองลงมา
จากประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญตามลำพัง ภายใตการรับรูของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ

5. °“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√
บริษัทกำหนดจำนวนครั้งที่จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย โดยการนัดหมายและ
แจงใหกรรมการ และผูที่มีสวนเกี่ยวของทราบลวงหนาตลอดทั้งป โดยกำหนดวาระใหกรรมการไดประชุมกันเองโดยไมมีประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอยูในหองประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งจะจัดให
มีขึ้นกอนการพิจารณาผลงาน และงบประมาณประจำปของทุกป ในป 2553 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553
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ตำแหนง

วาระการดำรง
ตำแหนง
4/4
4/4
4/4
100%

9/9
9/9
9/9
8/9
5/9
5/9
9/9
9/9
7/9
8/9
8/9
9/9
88%

95%

7/9
9/9
9/9
9/9
8/9
9/9

-

100%

2/2
2/2
-

2/2

100%

2/2
2/2
2/2
-

-

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
พัฒนา
คณะกรรมการ คณะกรรมการ การเงินและ
สรรหาและ ผูบ ริหารระดับสูง
บริหาร
บริษัท
ตรวจสอบ
บรรษัทภิบาล และกำหนด
ความเสี่ยง
คาตอบแทน

จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดใหมีการประชุม

* เสนอใหกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง ณ วันประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2554 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2554

ประธานกรรมการ/
เม.ย. 2552 - 2555
กรรมการอิสระ
2. นายสรรเสริญ วงศชะอุม
กรรมการอิสระ
เม.ย. 2552 - 2555
3. รศ.มานพ พงศทัต
กรรมการอิสระ
เม.ย. 2552 - 2555
4. นายเดช บุลสุข
กรรมการอิสระ
เม.ย. 2552 - 2555
5. นายบรรยง พงษพานิช
กรรมการอิสระ
เม.ย. 2553 - 2556
6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
กรรมการอิสระ
เม.ย. 2552 - 2554*
7. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
กรรมการ
เม.ย. 2551 - 2554*
8. นายสุพล วัธนเวคิน
กรรมการ
เม.ย. 2553 - 2556
9. นายชนินท วองกุศลกิจ
กรรมการ
เม.ย. 2553 - 2556
10. นางพนิดา เทพกาญจนา
กรรมการ
เม.ย. 2551 - 2554*
11. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
กรรมการ
เม.ย. 2553 - 2556
12. นายกษมา บุณยคุปต
ประธานเจาหนาที่บริหาร
เม.ย. 2551 - 2554*
และกรรมการผูจัดการใหญ
สัดสวนการเขาประชุมเฉลี่ยตอคณะ

1. นายประกิต ประทีปะเสน

รายชื่อกรรมการ

µ“√“ß· ¥ß°“√‡¢â“ª√–™ÿ¡¢Õß°√√¡°“√ ª√–®”ªï 2553

ป 2553 บริ ษั ท จั ด ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท 9 ครั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ ง คณะกรรมการการเงิ น และบริ ห ารความเสี่ ย ง 9 ครั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกำหนดคาตอบแทน 2 ครั้ง ทุกครั้งมีการจดบันทึกรายงานการประชุมไวเปน
ลายลักษณอักษร และเก็บไว ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท และบน Data Server ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของภายในสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก รายละเอียดการเขาประชุม
ของกรรมการ ป 2553 ตามตารางดังตอไปนี้

SUCCESS WITH INTEGRITY

6. °“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑
บริษัทจัดใหมีการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัททุกป โดยกรรมการทุกคน รวม 12 คน เปนผูประเมินผลการทำงานของ
ตนเอง และคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง คณะ โดยอิ ส ระ และส ง ตรงให เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล
เพื่อทำการประเมินผล และนำผลการประเมินเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การประเมินผลประจำป 2553 กรรมการมากกวารอยละ 87 เห็นดวยกับโครงสรางและองคประกอบของกรรมการวา
มีความเหมาะสม มีกรรมการอิสระที่เพียงพอทำใหมีการถวงดุลอำนาจแบบสมดุล รอยละ 87 เห็นวากรรมการเขาใจบทบาทหนาที่
ของตน มีความอิสระในการตัดสินใจโดยไมถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รอยละ 92 เห็นวาจำนวนครั้งของการประชุม
มีความเหมาะสม และเอกสารที่ไดรับลวงหนาเพียงพอตอการตัดสินใจ กรรมการไดศึกษาขอมูลกอนการประชุม และสามารถ
เขารวมประชุมไดอยางสม่ำเสมอ รอยละ 88 เห็นวากรรมการทุกคนปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความรับผิดชอบในการดูแลการบริหาร
กิจการใหเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหุน รอยละ 91 เห็นวากรรมการมีความสัมพันธที่ดีกับฝายจัดการ และสามารถหารือ
กับประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญไดอยางตรงไปตรงมา และรอยละ 88 เห็นวาตนเองไดปฏิบัติหนาที่
ดวยความรับผิดชอบ และมีความเขาใจในธุรกิจอยางเพียงพอ สรุปไดตามแผนภาพดังตอไปนี้
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Avg. (รอยละ)
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คุณสมบัติ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการ ของกรรมการ กับฝายจัดการ
คณะกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหนาที่ในการกำหนดนโยบาย และกระบวนการ
สรรหากรรมการที่ชัดเจน ประกอบดวยกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูที่ถูกเสนอชื่อ เพื่อใหแนใจวาเปนไป
ตามคุณสมบัติของกรรมการ และถูกตองตามกระบวนการคัดเลือก เพื่อติดตอทาบทามใหเขาดำรงตำแหนง และเสนอขอแตงตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือพิจารณารับรองคุณสมบัติของกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระใหกลับเขาดำรงตำแหนง
อีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมผูถือหุน โดยจะนำขอสรุปจากการประเมินผลงานของกรรมการในขณะที่ดำรงตำแหนงเปนรายบุคคลมา
ประกอบการพิจารณา
อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูง เปนไปโดยอิสระ ไมอยูภายใตอิทธิพลของผูหนึ่งผูใด และฝาย
จัดการโดยประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ จะจัดใหมีประชุมเพื่อปฐมนิเทศกรรมการ หรือผูบริหารระดับสูง
โดยการบรรยายสรุป (Briefing) ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อใหกรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงเขาใจธุรกิจและการปฏิบัติหนาที่
แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และแผนยุทธศาสตรขององคกร
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกำหนดคาตอบแทน มีหนาที่สรรหาและจัดทำ
แผนสืบทอดงาน หรือแผนสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง ไดแก ตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
เพื่อใหการทำหนาที่เปนไปอยางตอเนื่อง ปองกันไมใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก
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คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการชุดยอย ทำหนาที่ในการกำหนดนโยบายการจายคาตอบแทนของกรรมการ
ผูบริหารและพนักงาน ดังนี้
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลทำหนาที่ในการกำหนดนโยบายการจายคาตอบแทนของกรรมการ โดยมีการ
พิจารณา ทบทวนความสมเหตุสมผลของการจายคาตอบแทน ตามขอบเขตอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจ และระดับรายไดที่ใกลเคียงกันทุกป โดยกำหนดใหมี
การจายคาตอบแทนเปน 2 ลักษณะ คือ คาเบี้ยประชุม และโบนัส อยางไรก็ตาม กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดยอย จะไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญ
เปนประจำทุกป
คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกำหนดคาตอบแทนทำหนาที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ตามเปาหมายที่กำหนดไว 4 ดาน คือ ดานการเงิน ดานความพึงพอใจของลูกคา
ดานกระบวนการภายใน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาองคกร เพื่อประกอบในการพิจารณากำหนดโครงสราง
คาตอบแทนและคาตอบแทนประจำป และรวมกับประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ กำหนดนโยบายใน
การจายคาตอบแทนใหกับผูบริหารและพนักงานตามสายงาน
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญพิจารณาจายคาตอบแทนประจำปของผูบริหารตามนโยบายที่กำหนด
โดยผานกระบวนการประเมินผล 2 สวนคือ 1) การประเมินผลงานตามยุทธศาสตร (BSC - Balance Score Card) เปน
การพิจารณาตามความสำคัญของยุทธศาสตรของสายงานตอยุทธศาสตรขององคกร ผานกระบวนการถายทอดเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรจากระดับองคกรลงสูร ะดับตางๆ 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรองคกร ยุทธศาสตรสายงาน และยุทธศาสตรฝา ยงาน และ
2) การประเมิ น ผลงานเชิ ง ทั ก ษะและเชิ ง พฤติ ก รรม (CSB - Competency Skill Behavior) ที่ ส นั บ สนุ น วั ฒ นธรรมองค ก ร
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การประเมินเปนรายบุคคลโดยผูบังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งจะมีหัวขอการประเมินบางสวนตามนโยบายของบริษัท และบางสวน
แตกตางกันตามที่ผูบังคับบัญชาระดับสายงานเปนผูกำหนด และเพื่อใหการประเมินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีขอมูล
ประกอบจากผูรวมงานในระดับตางๆ การประเมินจึงทำในลักษณะ 360 องศา โดยใหผูบังคับบัญชาประเมินผูใตบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชาประเมินผูบังคับบัญชา และใหมีการประเมินตนเองทุกระดับ ผลการประเมินทั้ง 2 สวนนำมาเปนเครื่องมือใน
การกระจายผลตอบแทนรวมขององคกรสูระดับสายงาน ฝาย และสวนงาน
อนึง่ ป 2553 บริษทั จายคาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหารระดับสูง เปนจำนวนเงินรวม 35,333,941.40 บาท ประกอบดวย
1. คาตอบแทนกรรมการ เปนเงิน 4,310,000.00 บาท รายละเอียดการจายคาตอบแทนรายบุคคลแสดงไวตามตารางแสดง
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
2. คาตอบแทนกรรมการบริษัทยอย เปนเงิน 1,980,000.00 บาท
3. คาจางของผูบริหาร 9 คน ที่จายจากบริษัท และบริษัทยอย เปนเงิน 28,100,575.80 บาท
4. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผูบริหาร 9 คน เปนเงิน 943,365.60 บาท

061

นโยบายบรรษัทภิบาล

Back

062

รวม

2. นายสรรเสริญ วงศชะอุม
3. รศ.มานพ พงศทัต
4. นายเดช บุลสุข
5. นายบรรยง พงษพานิช
6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
7. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
8. นายสุพล วัธนเวคิน
9. นายชนินท วองกุศลกิจ
10. นางพนิดา เทพกาญจนา
11. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
12. นายกษมา บุณยคุปต

1. นายประกิต ประทีปะเสน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ

ตำแหนง

2,940,000

240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

300,000

คณะกรรมการ
บริษัท

260,000

100,000
80,000
80,000
-

-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

960,000

ไมรับ
คาตอบแทน
ในฐานะผูบริหาร

180,000
240,000
180,000
180,000
180,000
-

-

คณะกรรมการ
การเงินและ
บริหาร
ความเสี่ยง

75,000

22,500
22,500
-

30,000

คณะกรรมการ
สรรหาและ
บรรษัทภิบาล

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
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75,000

22,500
22,500
30,000
-

-

คณะกรรมการ
พัฒนา
ผูบริหารระดับสูง
กำหนด
คาตอบแทน

4,310,000

340,000
320,000
320,000
442,500
240,000
502,500
450,000
442,500
442,500
240,000
240,000

330,000

คาตอบแทน
ที่เปน
ตัวเงินรวม
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บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)
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SUCCESS WITH INTEGRITY

§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)

9. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ (Corporate Social Responsibility: CSR)
คณะกรรมการบริษัท กำหนดยุ ทธศาสตรในการดำเนินธุรกิจไวหลายประการ “CSR” หรือความรับผิดชอบของบริษัท
ตอผูมีสวนไดเสีย ไดแก ผูถือหุน พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขงขัน รัฐ ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม นับเปน
หนึ่งในยุทธศาสตรหลักของบริษัท เพื่อใหบริษัทดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ และเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน จึงได
กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบไวดังตอไปนี้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอผูถือหุน (Duties and Responsibilities of the Board to Shareholder)
คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงสิทธิของผูถือหุนโดยไมจำกัดเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายไดกำหนดไว ไดแก การซื้อขาย
หรือโอนหุน การมีสวนแบงในกำไร การไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงใน
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรกำไร
การกำหนดหรือการแกไขขอบังคับ และหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการ
บริษัทไดกำกับดูแลใหมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนเอกสารขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่
ตองตัดสินใจในทีป่ ระชุมแกผถู อื หุน และแจงใหผถู อื หุน ทราบกฎเกณฑทใี่ ชในการประชุม รวมถึงขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติทไี่ มยงุ ยาก
สถานที่ในการจัดประชุมสะดวก และไมเสียคาใชจายมากนักในการเดินทางมารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน
โดยกำหนดเกณฑที่ชัดเจน เผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถสงเอกสาร
เพื่อเสนอวาระการประชุมไดภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข ซึ่งจะทำใหผูถือหุนสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง โดยมีชื่อและขอมูลของกรรมการอิสระทั้ง 6 คนของบริษัท
เพื่อเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน และกำหนดใหมีการเผยแพรขอมูลไวทางเว็บไซตของบริษัทเปนการลวงหนา
ไมนอยกวา 30 วันกอนวันประชุม และจัดสงเอกสารใหทันเวลา เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
ลวงหนาอยางเพียงพอ
ระหวางการประชุม บริษัทใหความสำคัญในทุกขั้นตอนการนำเสนอ ไมมีการรวม เพิ่ม หรือสลับวาระแตอยางใด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในวาระแตงตั้งกรรมการ บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือกกรรมการภายใตขอมูลที่เพียงพอ เปนรายบุคคล และ
เก็บบัตรลงคะแนนไวเปนหลักฐานครบทุกคะแนนเสียง ทั้ง เห็นดวย ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง
ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดยอย กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการผูจัดการ สายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมประชุมครบทุกคน เพื่อเปดโอกาส
ใหผูถือหุนแสดงความเห็น และสามารถซักถามตอที่ประชุมในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยในชวง 4 ปที่ผานมา (ป 2550 - 2553)
กรรมการทุกทานเขารวมประชุมครบทั้งคณะ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาไดซักถามอยางเพียงพอ เหมาะสม แตไมไดทำให
ระยะเวลาในการประชุมนานเกินไป มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบ มติของที่ประชุม และคะแนนเสียงที่ไดรับแตละวาระเปน
ลายลักษณอักษรไวในรายงานการประชุม และเผยแพรรายงานการประชุมผานเว็บไซตของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
ผูถือหุน
นอกเหนือจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอผูถือหุนดังกลาวขางตนแลว คณะกรรมการบริษัทยังไดกำหนด
นโยบายความรับผิดชอบระดับบริษัทที่มีตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย (Corporate Social Responsibility) ทั้งทางตรงและทางออม
ซึ่งก็รวมถึงความรับผิดชอบของบริษัทที่มีตอผูถือหุนดวย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ความรับผิดชอบของบริษัทตอผูถือหุน (Responsibilities to Shareholders)
1. บริหารจัดการบริษัทใหเปนสถาบันที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในความถูกตอง สรางความเขมแข็ง และความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
ใหแกผูถือหุนในระยะยาว
2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและความระมัดระวังเยี่ยงวิญูชน ผูประกอบธุรกิจพึงกระทำภายใตสถานการณอยาง
เดียวกัน
3. ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความสุจริตและเปนธรรมตอผูถ อื หุน ทัง้ รายใหญและรายยอย และเพือ่ ผลประโยชนของผูเ กีย่ วของโดยรวม
4. จัดการดูแลไมใหทรัพยสินของบริษัทตองสูญคาหรือสูญเสียไปโดยไมเกิดประโยชน
5. รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทอยางถูกตองสม่ำเสมอ ครบถวนตามความเปนจริง
6. ไมเปดเผยสารสนเทศที่เปนความลับของบริษัทตอผูอื่นโดยมิชอบ
7. ไมดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมิไดแจงใหบริษัททราบ
8. เคารพสิทธิ และความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร และผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมทั้ง
ผูถือหุนตางชาติใหไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน
ความรับผิดชอบของบริษัทตอผูลงทุนสัมพันธ (Responsibilities to Investor Relation)
บริ ษั ท แต ง ตั้ ง หน ว ยงานดู แ ลผู ล งทุ น สั ม พั น ธ (Investor Relations) เพื่ อ ทำหน า ที่ ร วบรวมข อ มู ล ที่ ส ำคั ญ ของบริ ษั ท
ไวอยางครบถวนและเพียงพอที่ผูลงทุนรายยอย/สถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของสามารถติดตอไดโดยตรง
ณ สำนักงานที่ทำการของบริษัท หรือคนหารายละเอียดและขาวสารไดทางเว็บไซตของบริษัท หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมผาน
IR@TheErawan.com
บริษัททำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับ (IR Survey) เปนประจำทุกป ตั้งแตป 2549 และ
ในป 2553 บริษัทไดทำการสำรวจจากนักวิเคราะหที่เขารวมประชุมกับบริษัทไมนอยกวา 2 ครั้งในรอบป โดยสงแบบสอบถาม
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห นั ก วิ เ คราะห ใ นเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2553 หลั ง การประชุ ม นั ก วิ เ คราะห ป ระจำไตรมาส 4 ทำให เ ชื่ อ ได ว า
ผูตอบแบบสอบถามทุกคนอยูในกลุมเปาหมายที่ตองการ โดยรอยละ 66 ของผูตอบแบบสอบถามไดติดตามขอมูลของบริษัท
มาไมนอยกวา 3 ป และรอยละ 91 มีความพึงพอใจตอขอมูลขาวสารที่ไดรับ และพึงพอใจตอรูปแบบในการนำเสนอ
ในป 2553 บริษัทไดรับเกียรติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โครงการ SET Awards ประจำป 2553 โดยเปนบริษัท
ที่ไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธ ประจำป 2553 (IR Excellence Awards 2010) โดยเปนบริษัทในกลุม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีมูลคาตลาดไมเกิน 10,000 ลานบาท กลุมที่ 1
ความรับผิดชอบของบริษัทตอสิทธิในการเขาถึงขอมูลของผูมีสวนไดเสีย (Responsibility of the Right to Access
Information of Stakeholders)
บริษัทใหสิทธิการเขาถึงขอมูลของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย กำหนดแนวทาง และขอควรปฏิบัติสำหรับผูบริหารและพนักงาน
เมื่อตองติดตอสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม เปนธรรม และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอกับคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อใหขอแนะนำที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการ
และสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทโดยตรงที่สำนักงานที่ทำการของบริษัท เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท
คลองเตย กรุงเทพฯ หรือติดตอที่สำนักบรรษัทภิบาล GCG@TheErawan.com ขอมูลที่ไดรับถือเปนความลับสงตรงใหกับ
คณะกรรมการ
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ความรับผิดชอบของบริษัทตอพนักงาน (Responsibilities to Employees)
1. กำหนดโครงสรางผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคลองกับอัตราตลาด ตามความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบตอ
หนาทีก่ ารงาน และพฤติกรรม ผานกระบวนการประเมินยุทธศาสตร 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรองคกร ยุทธศาสตรสายงาน
และยุทธศาสตรฝายงาน และการประเมินผลงานเชิงทักษะและเชิงพฤติกรรม (Competency Skill Behavior: CSB)
ในลักษณะ 360 องศา โดยใหผูบังคับบัญชาประเมินผูใตบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาประเมินผูบังคับบัญชา และ
การประเมินตนเองทุกระดับ
2. ปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการที่ดี และประโยชนอื่นที่เหมาะสม เชน การประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานและผูบริหาร
ที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำประกันสุขภาพ การใหวงเงินคารักษาพยาบาลคนไขนอก การตรวจสุขภาพ
ประจำป การจัดใหมีเครื่องดื่มบริการพนักงาน เปนตน
3. สรางความเขาใจในเปาหมาย บทบาท และความรับผิดชอบ ใหโอกาสเจริญกาวหนาตามเหตุผล สรางการยอมรับและ
รับรูในผลงานที่ทำ
4. การใหรางวัลและการลงโทษตองอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง และกระทำดวยความสุจริต
5. ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล อ มในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน และเอื้อประโยชน
ในการทำงาน
6. มีระบบการทำงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ใหโอกาสไดใชความรูความสามารถ และสนับสนุนใหมีการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถ ใหโอกาส และใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของพนักงาน
7. เผยแพรขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแกพนักงาน เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานเขาใจและปฏิบัติตามอยางทั่วถึง
8. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
9. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไมเปนธรรมและไมถูกตอง ซึ่งมีผลกระทบตอความกาวหนาและมั่นคงในอาชีพ และให
ความเคารพตอสิทธิสวนบุคคล
ความรับผิดชอบของบริษัทตอลูกคา (Responsibilities to Customers)
1. กำหนดนโยบายการตั้งราคาที่ยุติธรรม และเหมาะสม
2. การพิจารณาเงื่อนไขทางการคา การเจรจาทางธุรกิจ ไมมีรายการใดเปนพิเศษ โดยยึดหลักเสมือนกับการทำรายการ
กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ทุกรายการ
3. จัดหา และปรับปรุงระบบการใหบริการที่เหมาะสมและเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา
4. จัดทำสัญญาที่เปนธรรมกับลูกคา (ไมทำใหลูกคาเสียประโยชน หรือมีขอเสียเปรียบในทางการคา)
5. เปดเผยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของและเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
6. รักษาสารสนเทศที่เปนความลับของลูกคาเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัท และไมนำไปใชเพื่อประโยชนของตนเองและ
พวกพอง
7. ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับลูกคา
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ความรับผิดชอบของบริษัทตอคูคาและเจาหนี้ (Responsibilities to Suppliers and Creditors)
1. เปดโอกาสใหมีการแขงขันทางการคาอยางเปนธรรม โดยกำหนดวิธีการจัดซื้อ วาจางทำของ และบริการที่เหมาะสม
เนนความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ ไดแก วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประมูลงาน วิธีพิเศษ และวิธีจัดซื้อจาก
สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และมีการออกแบบสอบถามความเห็นตอการเขารวมประมูลงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
จัดซื้อ วาจางทำของ และบริการอยูเสมอ
2. ไมเจาะจงผลิตภัณฑ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่ไมโนมเอียงไปทางผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งอยางจงใจ
นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนความจำเปนอยางเพียงพอ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของตัวผลิตภัณฑ จะตองบอกกลาวใหผูคาทราบ และหากจำเปนตองใหเสนอราคาใหม ผูเสนอราคารายเดิมจะตอง
ไดรับโอกาสในการเสนอราคาอยางเทาเทียมกัน
3. ตองเลือกสรรผูเสนอราคาที่ดี และสนใจตอการเสนอราคาอยางแทจริง ไมเชิญผูเสนอราคาเพียงเพื่อใหครบจำนวน
ตามระเบียบ และผูเสนอราคาทุกรายตองไดรับรายละเอียด ขอมูล และเงื่อนไขอยางเดียวกันเปนลายลักษณอักษร กรณี
มีการบอกกลาวดวยวาจาจะตองมีการยืนยันเปนลายลักษณอักษรอีกครั้งหนึ่ง
4. ผูบริหารหรือพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดซื้อ วาจางทำของ และบริการ ตองเปดเผยขอมูล และ/หรือลักษณะ
ความสัมพันธสวนบุคคลของตนเอง คูสมรส ญาติสนิท หรือมีความสัมพันธสวนบุคคลกับผูเสนอราคารายใดรายหนึ่ง
ที่ ส ง ผลให เ กิ ด ความไม โ ปร ง ใสในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยตรง และให แ สดงความรั บ ผิ ด ชอบโดยการไม อ ยู ร ว มใน
กระบวนการพิจารณาตัดสินชี้ขาด
5. ไมเรียก ไมรับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง ยกเวนในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติ และละเวนการให
ความชอบพอเป น พิ เ ศษจนเป น เหตุ ใ ห ผู อื่ น คิ ด ว า น า จะเกิ ด ความไม ยุ ติ ธ รรม โดยเฉพาะการทำให ผู ค า รายอื่ น เกิ ด
ความเขาใจผิด และไมตองการรวมเสนอราคา และอาจนำไปบอกกลาวจนทำใหบริษัทเสียภาพพจน
6. จัดทำสัญญาที่เปนธรรม และปฏิบัติตามขอตกลงที่มีตอคูคาและเจาหนี้ กรณีที่คาดวาจะไมสามารถปฏิบัติได ตองรีบ
เจรจากับคูคา/เจาหนี้โดยเร็ว เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข และปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
7. ละเวนการกระทำใดๆ ที่ชวยใหคูคาไมตองเสียภาษีที่พึงจะเสียใหกับรัฐ
8. เปดเผยขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของและเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม (Responsibilities to Social and Environment)
บริษัทกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน และมีแผนจัดทำโครงการ “ดิ เอราวัณ เพื่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล อ ม” โดยคณะกรรมการบริ ษั ท อนุ มั ติ ใ ห จั ด สรรเงิ น งบประมาณร อ ยละ 0.5 ของกำไรสุ ท ธิ ข องทุ ก ป โ ดยประมาณ
เพื่อตอบแทนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยแบงเปน 2 สวน คือ ประมาณรอยละ 50 ของงบประมาณที่ไดรับ ใชเพื่อประโยชน
แกชุมชนและสิ่งแวดลอมบริเวณใกลเคียงกับทรัพยสินบริษัท และประมาณรอยละ 50 ของงบประมาณที่ไดรับ ใชเพื่อประโยชนตอ
สังคมสวนรวมทั่วไปอยางตอเนื่อง
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°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)

ในป 2553 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 9 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยทุกครั้งเพื่อให
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดชี้แจงและรายงาน
สรุปผลการตรวจสอบภายในสำหรับป 2553 ใหคณะกรรมการบริษัททราบเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ตามที่ไดแสดงไว
ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตอระบบการควบคุมภายในเชนเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญไดดังนี้

1. √–∫∫§«∫§ÿ¡¿“¬„π ·≈–°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่โดยตรงในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในที่ดี ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานบัญชี
การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยกำหนดกลไกในการตรวจสอบที่ถวงดุลกันอยางมีประสิทธิภาพ
มีสายงานตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกสายงานตามแผนตรวจสอบที่พิจารณาความเสี่ยงเปนสำคัญ
รวมทั้งใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายในที่ดี
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการพิจารณาแผนงานตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลความเปนอิสระของสายงาน
ตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาสายงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนดูแลใหสายงานตรวจสอบ
ภายในมีความเปนอิสระ สามารถทำหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดตามมาตรฐานที่กำหนด และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม น อ ยกว า ไตรมาสละ 1 ครั้ ง เพื่ อ ให มั่ น ใจได ว า ระบบการควบคุ ม ภายใน และงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท
เปนไปโดยรัดกุม ไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุน

2. °“√ª°ªÑÕß°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈¿“¬„π
บริษัทใหความสำคัญในการใชขอมูลภายใน และเพื่อเปนการปกปองกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผย
ตอสาธารณะ หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอแผนยุทธศาสตรองคกร การดำเนินธุรกิจ การเจรจาตอรองทางการคา และราคาหุน
ซึ่งเปนการเอาเปรียบและกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนโดยรวม จึงกำหนดหลักบรรษัทภิบาลสำหรับผูบริหาร (Executive
Ethic Standard) ไวเปนขอปฏิบัติ 10 ประการ และกำหนดบทลงโทษสถานหนักในกรณีที่มีการฝาฝน หรือกระทำการใดๆ
ในลักษณะที่จงใจไมปฏิบัติ ไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจในหัวขอ หลักบรรษัทภิบาลสำหรับผูบริหารระดับสูง
อนึ่ ง บริ ษั ท กำหนดระดั บ การเข า ถึ ง ข อ มู ล ภายในของบริษัทใหกับพนักงานระดับตางๆ ตามความเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบ และไดกำหนดบทลงโทษไวในขอบังคับการทำงานในหมวดวินัยและโทษทางวินัย ยกตัวอยางเชน วินัยเกี่ยวกับ
ความลั บ และผลประโยชน ข องบริ ษั ท ข อ 3.2 ที่ ว า “ไม แ สวงหาผลประโยชน อั น มิ ค วรได จ ากบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ มี
ความสัมพันธกับบริษัท หามประกอบธุรกิจสวนตัว หรือรับทำงานใหผูอื่นในธุรกิจที่เหมือนหรือคลายคลึงกับบริษัท แมวางานนั้นๆ
จะทำนอกเวลาของบริษัทก็ตาม” การใหความเปนธรรมในการพิจารณาโทษทางวินัย และการลงโทษ บริษัทแตงตั้งคณะกรรมการ
วินัยใหดำเนินการสอบสวน และใหความเปนธรรมแกพนักงานที่ถูกกลาวโทษ
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บริษัทกำหนดวิธีปฏิบัติการทำรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ตองผานการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท ตามเกณฑที่กำหนด และใหมีการเปดเผยรายการและมูลคาของรายการ
ที่อาจมีความขัดแยงในปที่ผานมา โดยอธิบายความจำเปน และความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นไวในรายงานประจำป
อยางชัดเจน ทั้งนี้บริษัทกำหนดใหกรรมการ ผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของกับรายการดังกลาวเปดเผยขอมูล และ/หรือ
ลักษณะความสัมพันธสวนบุคคลของตนเอง คูสมรส ญาติสนิท หรือมีความสัมพันธสวนบุคคลกับผูเสนอราคารายใด
รายหนึ่งที่สงผลใหเกิดความไมโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่โดยตรง สงใหสำนักบรรษัทภิบาล และใหงดออกเสียง
และ/หรือไมอยูรวมในกระบวนการพิจารณาตัดสินชี้ขาด
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในปที่ผานมา แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และตารางแสดงการทำรายการ
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น โดยทุ ก รายการเป น รายการที่ ส มเหตุ ส มผล และเป น การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ การพิ จ ารณาทำรายการเป น ไป
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท วาเปนเสมือน
การทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ตามขอกำหนดของบริษัท และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมขัดกับมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในป 2553 บริษัทมีการทำรายการอื่นที่กอใหเกิดรายไดกับกลุม บริษัทที่มีความเกี่ยวของกันในลักษณะความสัมพันธ
ซึ่งถือเปนการดำเนินธุรกิจปกตินอกเหนือจากรายการที่กลาวมาแลวขางตน ดังนี้
กลุมบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม
ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด
กลุมบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม
ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด
บริษัท แปซิฟก เวิลด (ประเทศไทย) จำกัด
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม
ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด
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การควบคุมภายใน

3,778,067.20
586,400.00

บาท
บาท

924,217.17
441,556.20

บาท
บาท

614,375.95
438,067.00
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บาท
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2,153,757.60
19,350.95
497,174.40

สัญญาเชาพื้นที่ อาคารเพลินจิต
เซ็นเตอร อายุสัญญาเชา 3 ป
มูลคารายการประกอบดวย
• รายไดคาเชาและบริการ
• ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด
• เจาหนี้เงินมัดจำการเชา

3. บมจ. หลักทรัพย บัวหลวง
ประเภทธุรกิจ เงินทุน และหลักทรัพย
ลักษณะความสัมพันธ
• นายสรรเสริญ วงศชะอุม กรรมการอิสระ
เปนประธานกรรมการของ
บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

2,099,000.86
17,528.21
497,174.40

2,468,884.44
243,106.48

สัญญาเชาพื้นที่สำนักงาน
และบริการกับ บมจ. โรงแรมเอราวัณ
อายุสัญญาเชา 1 ป
มูลคารายการประกอบดวย
• รายไดคาเชาและบริการ
2,826,315.31
• ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด
433,800.97

2. บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด
(ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน)
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการโรงแรม
ลักษณะความสัมพันธ
• คุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการบริษัท
เปนญาติสนิทกับคุณวรรณสมร วรรณเมธี
และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน กรรมการ
ผูมีอำนาจลงนาม บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด
• กลุมวัธนเวคินถือหุนในบริษัทรอยละ 31.14

ป 2553

38,880,207.20 45,131,880.54
596,469.30 1,209,192.21
9,036,948.83 9,037,920.83

ป 2552

มูลคาของรายการ (บาท)

สัญญาเชาพื้นที่ อาคารเพลินจิต
เซ็นเตอร อายุสัญญาเชา 1 - 3 ป
มูลคารายการประกอบดวย
• รายไดคาเชาและบริการ
• ลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด
• เจาหนี้เงินมัดจำการเชา

ลักษณะรายการ

1. กลุมบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหนาย
น้ำตาลทราย กากน้ำตาล
ลักษณะความสัมพันธ
• คุณวิฑูรย วองกุศลกิจ คุณชนินท วองกุศลกิจ
และคุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
กรรมการบริษัท เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนาม
และกรรมการกลุมบริษัทน้ำตาลมิตรผล
• กลุมวองกุศลกิจถือหุนในบริษัทรอยละ 39.15

และลักษณะความสัมพันธ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันในลักษณะความสัมพันธ ดังนี้

ราคาที่ตกลงกันเปนราคาตลาด
เมื่อเทียบกับพื้นที่เชาบริเวณใกลเคียง
และไมต่ำกวาผูเชารายอื่นตามเกณฑ
มาตรฐานธุรกิจ

ราคาที่ตกลงกันเปนราคาตลาด
เมื่อเทียบกับพื้นที่ใหเชาบริเวณ
ใกลเคียง และไมต่ำกวาผูเชาหรือ
ผูรับบริการรายอื่นตามเกณฑ
มาตรฐานธุรกิจโรงแรม

เปนผูเชารายใหญ ราคาที่ตกลงกัน
ไมต่ำกวาอัตราเฉลี่ยที่ตกลงกับผูเชา
รายอื่น ตามเกณฑมาตรฐานธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของ

SUCCESS WITH INTEGRITY
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บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จำกัด (มหาชน)
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ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
ในกรณีที่บริษัทเขาทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหวางกันกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ และหรือ
บุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเปนและความเหมาะสมในการเขาทำสัญญานั้นๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชนของ
บริษัทเปนหลัก
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
ในกรณีที่บริษัทเขาทำสัญญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการทำรายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ บุคคลภายนอก
และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เพื่อประโยชนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และใหมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนักงานที่มีสวนไดเสีย
ในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ
นโยบายหรือแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
-ไมมี-
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน
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