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Corporate Governance Policy
นโยบายบรรษัทภิบาล

บริษทั ฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจถูกต้องตาม
กฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูล
ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา พัฒนาระบบควบคุมภายใน
และมีกลไกการตรวจสอบทีด่ แี ละเหมาะสม การดำเนินงานคำนึง
ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย
โครงสร้างคณะกรรมการ กลไกการกำกับดูแล การบริหารงาน
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ได้ดี
ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานที่ ดี ข อง OECD
(Organization for Economic Cooperating and
Development) แล้ว บริษัทฯ ได้ศึกษาและนำแนวปฏิบัติที่ดี
ทั้งในประเทศและต่างประเทศนำมาปฏิบัติ อาทิ การจัดตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด เพื่อช่วยกำกับดูแลการบริหาร
จัดการในแต่ละเรื่องให้ละเอียดมากขึ้น ตลอดจนการกำหนด
โครงสร้างกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระมากถึงร้อยละ 46 และ
ในการกำกับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาล คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and
Corporate Governance Committee หรือ NCG) เพื่อ
กำหนดนโยบายและทบทวนแนวปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานที่ดี
ทันสมัยและมีการนำไปปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการ
ดำเนินการตามนโยบายนัน้ ผูบ้ ริหารระดับสูง 2 คน ประกอบด้วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกัน
สนับสนุนนโยบายและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่
ถูกต้องแก่พนักงานทุกระดับ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม ASEAN
CG Scorecard ภายในปี 2558 ซึง่ จากการศึกษาเบือ้ งต้นเห็น
ว่า ASEAN CG Scorecard ใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับ
OECD โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ประกอบด้วย สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ,
การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย,
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ จากการเข้าร่วมกลุม่ เพือ่ ศึกษาและทำความเข้าใจ
มีเพียงบางเรือ่ งที่ ASEAN CG Scorecard เข้มกว่าข้อกำหนด
เดิ ม ตามแนวทางของ OECD นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว ม
ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective

Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
และได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีกระบวนการในการต่อต้าน
การคอร์ รั ป ชั่ น ที่ ดี และได้ รั บ การรั บ รองการเป็ น สมาชิ ก ของ
แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
อย่างสมบูรณ์
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจการดำเนินธุรกิจที่คำนึง
ถึ ง ผลประโยชน์ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ยอย่ า งเหมาะสม
(Corporate Social Responsibility (CSR)) ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้
พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คูค่ า้ คูแ่ ข่งขัน รัฐ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีหน่วยงานทีม่ ีหน้าที่
ความรับผิดชอบคอยติดตามและสำรวจความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมา
ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และยังใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลการทำงานประจำปี
ของพนักงาน
แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล แบ่งเป็น 8 เรือ่ ง ดังต่อไปนี้
1. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ กำหนดแผนในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัท
ภิบาลที่ดี โดยรวบรวมข้อควรปฏิบัติและจริยธรรมในการดำเนิน
ธุรกิจที่ดี เหมาะสมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และ
มัน่ ใจว่าสามารถปฏิบตั ไิ ด้ มาจัดทำเป็นคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจในปี
2548 และปรั บ ปรุ ง ขึ้ น ใหม่ ใ นปี 2551 โดยเตรี ย มแผนที่ จ ะ
ปรับปรุงใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และตรงตามวิธีปฏิบัติจริง
ของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ตามคำขวัญ
ที่ ว่ า “ความสำเร็จต้องมาพร้อมด้วยคุณธรรม” (Success
with Integrity) และประกาศให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บริษัทฯ
ก้ า วไปสู่ ค วามสำเร็ จ ด้ ว ยสำนึ ก ของความถู ก ต้ อ งและดี ง าม 

และเผยแพร่ คู่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
www.TheErawan.com เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก คนในบริ ษั ท ฯ 

มีวัฒนธรรมองค์กร และมีจริยธรรมในการทำงานและทัศนคติ
ที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะ
หล่อหลอมให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความเชื่อมั่นในหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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2. คุ ณ สมบั ติ โครงสร้ า ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ สอดคล้องและ
เข้ ม กว่ า ข้ อ กำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีขอบเขต
อำนาจหน้ า ที่ ชั ด เจน มี ก ารถ่ ว งดุ ล อำนาจระหว่ า งกั น ของ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่
เป็นกรรมการอิสระ และเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยมีบทบาท อำนาจ หน้าทีแ่ บ่งแยกออกจากกันอย่าง
ชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดดุลยภาพระหว่างการบริหารและการ
กำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการรวม 13 คน มีกรรมการอิสระ
6 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็น
ผู้ บ ริ ห าร 2 คน (ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่) 
คณะกรรมการ แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพือ่
ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเหมาะสม
และมีนโยบายในการพิจารณาสับเปลี่ยนกรรมการ (Rotation)
การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
โดยประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย มี ห น้ า ที่ ใ นการนำเสนอ
นโยบายที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะของตนต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่งตั้งเลขานุการ ทำหน้าที่รับผิดชอบ  
ในการติดตามและประสานงานระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ
เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ และมีการ
บันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ คณะไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทีม่ ี
ความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน และลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอ เพือ่ ทำหน้าทีร่ บั ผิดชอบการสอบทาน
รายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้
ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าสายงานที่
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาคัดเลือก/แต่งตัง้ /ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชี พิจารณาสอบทาน และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่
เกีย่ วโยงกัน (Connected Transaction) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดอย่างครบถ้วน โปร่งใส 

คณะกรรมการลงทุน

ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนและการขายทรัพย์สิน ตาม
แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ของ
โครงการ ผลตอบแทนทางการเงิน ความเสี่ยงในด้านต่างๆ
รวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน และการทำนิติกรรมสัญญาที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนกำกับดูแล ประเมิน และติดตาม การบริหาร
ความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ประกอบด้ ว ยกรรมการ 4 คน ประธานกรรมการเป็ น
กรรมการอิสระ และสมาชิกอีก 3 คน ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริ ห าร มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการพิ จ ารณาโครงสร้ า ง
คณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและ
สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจน
ประเมินผลงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
และกำกับดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบตั ิ
ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)
คณะกรรมการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร 2 คนและ
กรรมการอิสระ 2 คน รวมเป็น 4 คน ทำหน้าทีร่ บั ผิดชอบใน
การนำเสนอนโยบายเพื่อพัฒนา ประเมินความรู้ความสามารถ
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดทำแผน
สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณานโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
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นโยบายบรรษัทภิบาล

3. คุณสมบัตขิ องกรรมการ
หลักการ กรรมการประกอบด้วยผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
ทีห่ ลากหลายทัง้ ด้านการเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ
การตลาด การบริการ การท่องเทีย่ ว และกฎหมาย อย่างเพียงพอ
ที่จะให้ทิศทาง นโยบายที่เหมาะสมกับการพัฒนาธุรกิจโรงแรม
และรีสอร์ท มีทกั ษะเฉพาะตัว มีความสามารถในการมองภาพรวม
และมีความเป็นอิสระเพียงพอที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุล
การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยมีบทบาททีส่ ำคัญ 2 ประการ
คือ เพือ่ ร่วมกำหนดกลยุทธ์ให้บริษทั ฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ทางธุรกิจ และสนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักบรรษัท
ภิบาลทีด่  
ี
คุณสมบัตทิ วั่ ไป

1. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็น
มืออาชีพ และมีจริยธรรม
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ และทำหน้าทีข่ องตน (Practices)
อย่างเต็มที่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้
กิจการและผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว
3. มีเวลาเพียงพอในการทำหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ควรมีการประเมินตนเอง และแจ้งต่อคณะกรรมการ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

1

คุณสมบัตเิ ฉพาะ
ประธานกรรมการ มีหน้าทีน่ อกเหนือจากทีก่ ล่าวในหลักการ

ข้างต้นและกรรมการอื่น คือ (1) การทำหน้าที่ประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ (2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่
ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง  
2 ข้างเท่ากัน (3) การเป็นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการ (4) การ
ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คุณสมบัติของ
ประธานกรรมการทีแ่ ตกต่างจากกรรมการอืน่ ดังนี้
• ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
(Non Executive Director - NED) 
• ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี ผู้ให้
บริ ก ารทางวิ ช าชี พ อื่ น หรื อ เป็ น ผู้ มี อ ำนาจควบคุ ม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท
ตรวจสอบบัญชี หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ
ดังกล่าว
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร	

•

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่
มากกว่า 3 บริษทั

วาระในการดำรงตำแหน่ง และการเกษียณอายุของกรรมการ

กรรมการอิสระ

1. ให้ มี ว าระการดำรงตำแหน่ ง คราวละ 3 ปี ทั้ ง นี้
คณะกรรมการอาจเสนอชื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณา
เลื อ กตั้ ง ใหม่ ห ลั ง จากหมดวาระ โดยให้ พิ จ ารณา
การดำรงอยู่ จ ากการประเมิ น ผลการทำงานของ
กรรมการเป็นรายปี และกำหนดให้วาระการดำรง
ตำแหน่ ง ของกรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
เป็นคราวละ 3 ปี เท่ากัน
2. กรรมการเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 75 ปี โดยมีผล
ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี และ
ให้นับหลังจากวันที่ที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 75 ปี
บริบรู ณ์

•

•

•

มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของ
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เี่ กีย่ วข้อง1
ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน พนั ก งาน
ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร
รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร กับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
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•
		

•

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ภายใน 2 ปี
ก่อนหน้า ได้แก่
- ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพ
ได้แก่ ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี) ผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่า
รายการต่อปีเกิน 2 ล้านบาท
- ความสั ม พั น ธ์ ท างการค้ า ทางธุ ร กิ จ ได้ แ ก่
รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า ให้เช่า
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกั บ สิ น ทรั พ ย์
บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินที่มีมูลค่าการทำรายการตั้งแต่ 20
ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ NTA ของ
บริษทั ฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้รวม
มูลค่ารายการย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อน
วันทีม่ กี ารทำรายการครัง้ ล่าสุด
ไม่ มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ท ำให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น
อย่างเป็นอิสระได้
ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) อย่ า งน้ อ ย 1
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) หรือ Director Accreditation
Program (DAP) หรือ Audit Committee Program
(ACP) 

ลักษณะต้องห้าม

กรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งไม่ มี คุ ณ สมบั ติ
ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ข้ อ กำหนดของบริ ษั ท ฯ และประกาศคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียดเพิม่ เติมสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
4. บทบาทของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และข้อ
พึ ง ปฏิ บั ติ ข องผู้ บ ริ ห าร ครอบคลุ ม ถึ ง หน้ า ที่ แ ละภารกิ จ หลั ก
โดยเปิดโอกาสให้ฝา่ ยจัดการมีอสิ ระในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์
การบริหารตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของบริษทั ฯ และเสนอ
ขออนุมตั แิ ผนจากคณะกรรมการ 
คณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ
ด้วยกันเอง และมีโอกาสได้พบปะกับผูบ้ ริหารระดับรองลงมาจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามลำพัง
ภายใต้การรับรู้ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่

5. การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ กำหนดจำนวนครั้ ง ที่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะ
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการนัดหมายและ
แจ้งให้กรรมการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าตลอด
ทัง้ ปี โดยกำหนดวาระให้กรรมการอิสระได้ประชุมร่วมกัน เพื่อ
แลกเปลีย่ นความเห็นโดยอิสระ โดยไม่มปี ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึง่ ทัง้ 2 คนเป็นผูบ้ ริหารสูงสุดของ
กรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ อยู่ร่วมในที่ประชุม เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยน
• ต้องเป็นกรรมการอิสระทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ ความเห็นระหว่างกรรมการ
หรือผูถ้ อื หุน้
ปี 2556 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ 6 ครัง้
• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง คณะกรรมการลงทุน 6 ครั้ง
ให้ตดั สินใจในการดำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล 3 ครั้ ง และคณะ
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่ อ ยลำดั บ เดี ย วกั น 
 กรรมการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครัง้
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทุกครัง้ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
• มีหน้าทีไ่ ม่นอ้ ยกว่าทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเก็บไว้ ณ สำนักงานเลขานุการ และบน Data Server ซึง่ ผูม้ ี
กำหนด
ส่วนเกี่ยวข้องภายในสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ตามตาราง
การเข้าประชุมของกรรมการ ประจำปี 2556 ดังต่อไปนี้
ธุรกรรมทีม่ ผ
ี ลต่อความเป็นอิสระ
•

•
•

มีอำนาจอนุมตั ริ ายการต่างๆ หรือลงนามผูกพันบริษทั
จริง ยกเว้น การลงนามตามมติของคณะกรรมการ
หรือเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอืน่
เข้าร่วมประชุม หรือร่วมลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้
เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เม.ย. 2555 - 2558
เม.ย. 2555 - 2558
เม.ย. 2555 - 2558
เม.ย. 2556 - 2559
เม.ย. 2554 - 2557*
เม.ย. 2554 - 2557*
เม.ย. 2556 - 2559
เม.ย. 2556 - 2559
เม.ย. 2554 - 2557*
เม.ย. 2556 - 2559
เม.ย. 2554 - 2557*
เม.ย. 2554 - 2557*

เม.ย. 2555 - 2558

95%

6/6
6/6
4/6
5/6
6/6
6/6
6/6
5/6
6/6
6/6
6/6
6/6

6/6

		
วาระการ
คณะกรรมการ
ดำรงตำแหน่ง

* เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึง่ ต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557

สัดส่วนการเข้าประชุมเฉลีย่ ต่อคณะ

2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่
3. รศ.มานพ พงศทัต
4. นายเดช บุลสุข
5. นายบรรยง พงษ์พานิช
6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
7. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ
8. นายสุพล วัธนเวคิน
9. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
10. นางพนิดา เทพกาญจนา
11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ
12. นายกษมา บุณยคุปต์
13. นางกมลวรรณ วิปลุ ากร

1. นายประกิต ประทีปะเสน

			
รายชือ่ กรรมการ
ตำแหน่ง

ตารางแสดงการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำปี 2556

100%

5/5
5/5
5/5

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

90%

5/6
6/6

6/6
6/6
4/6
5/6

6/6

คณะกรรมการ
ลงทุน

100%

3/3
3/3
3/3

3/3

คณะกรรมการ
สรรหาและ
บรรษัทภิบาล

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุม

100%

4/4
4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการ
พัฒนาผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและ
กำหนด
ค่าตอบแทน
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6. การประเมินผลงานคณะกรรมการ
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทุกปี
โดยกรรมการทุกคนเป็นผูป้ ระเมินผลการทำงานของตนเอง และ
คณะกรรมการทั้งคณะโดยอิสระและส่งตรงให้เลขานุการ คณะ
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อทำการประเมินผลและ
นำผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อนำมา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สรุ ป ผลการประเมิ น ผลคณะกรรมการประจำปี 2556
ความเห็นของกรรมการ ร้อยละ 88 เห็นด้วยกับโครงสร้างและ
องค์ประกอบของกรรมการว่ามีความเหมาะสม มีกรรมการอิสระ
ที่ เ พี ย งพอทำให้ มี ก ารถ่ ว งดุ ล อำนาจแบบสมดุ ล ร้ อ ยละ 90
เห็นว่ากรรมการเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตน มีความอิสระในการ
ตัดสินใจโดยไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ร้อยละ 88
เห็นว่าจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสม และเอกสาร
ที่ได้รับล่วงหน้าเพียงพอต่อการตัดสินใจ กรรมการได้ศึกษา
ข้ อ มู ล ก่ อ นการประชุ ม และสามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ อ ย่ า ง
สม่ำเสมอ ร้อยละ 85 เห็นว่ากรรมการทุกคนปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตน
ด้วยความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู้ ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 83 เห็ น ว่ า กรรมการ
มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ฝ่ายจัดการ และสามารถหารือกับประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ไ ด้ อ ย่ า งตรงไป
ตรงมา และร้อยละ 84 เห็นว่ากรรมการมีการพัฒนาตนเองและ
พั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารอย่ า งเหมาะสม ทำให้มี ความเข้ า ใจในธุ ร กิจ
อย่างเพียงพอ สรุปได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้

88%

90%

7. การสรรหากรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
บรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกระบวนการ
สรรหากรรมการที่ ชั ด เจน ประกอบด้ ว ยกระบวนการในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เพื่อให้แน่ใจว่า
เป็นไปตามคุณสมบัตขิ องกรรมการ และถูกต้องตามกระบวนการ
คัดเลือก เพื่อติดต่อทาบทามให้เข้าดำรงตำแหน่ง และเสนอขอ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือพิจารณารับรองคุณสมบัติ
ของกรรมการที่ พ้ น จากตำแหน่ ง ตามวาระให้ ก ลั บ เข้ า ดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึง่ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยจะนำข้อสรุปจาก
การประเมินผลงานของกรรมการในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็น
รายบุคคลมาประกอบการพิจารณา
อนึง่ ในการพิจารณาสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
เป็ น ไปโดยอิ ส ระ ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของผู้ ห นึ่ ง ผู้ ใ ด โดย
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และ/หรื อ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่
จะจัดให้มกี ารปฐมนิเทศ โดยการบรรยายสรุป (Briefing) ใช้เวลา
ประมาณ 2 ชัว่ โมง เพือ่ ให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าใจ
แนวทางในการดำเนินธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและจัดทำแผน
สืบทอดงาน หรือแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่
ตำแหน่ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และตำแหน่ ง กรรมการ
ผูจ้ ัดการใหญ่ เพือ่ ให้การทำหน้าทีเ่ ป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง ป้องกัน
ไม่ให้การดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หยุดชะงัก 

88%
85%

โครงสร้าง/คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ

บทบาทหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการ

การประชุม
คณะกรรมการ

การทำหน้าที่
ของกรรมการ

83%

84%

ความสัมพันธ์
กับฝ่ายจัดการ

การพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาผูบ้ ริหาร
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Corporate Social Responsibility “CSR”
ความรับผิดชอบต่อสังคม

8. ความรับผิดชอบต่อสังคม “CSR”
คณะกรรมการ กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจไว้
หลายประการ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยการพัฒนากระบวนการเพื่อสร้างและพัฒนาแนวคิดด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในบริษัทฯ (CSR in process)
ซึ่ ง หมายถึ ง ความรับผิดชอบที่บริษัทฯ พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า
เจ้าหนี้ คูค่ า้ คูแ่ ข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
คณะกรรมการอนุมตั งิ บประมาณสำหรับทำโครงการ “ดิ เอราวัณ
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งประกอบด้วย การทำประโยชน์
ให้กับชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และสังคมทั่วไป
โดยส่วนรวม (CSR After-process) อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
การพัฒนากระบวนการเพือ่ สร้างและพัฒนาแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในบริษทั ฯ
(CSR in process)
ลูกค้า
พนักงาน
ครอบครัวพนักงาน

ผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้

ภาพรวม

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม

คู่ค้า

คู่แข่งขัน
รัฐ

“การบริหารจัดการโดยสามารถสร้างประโยชน์และความพึงพอใจ
ของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกกลุม่ ได้อย่างสมดุล”
บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนากระบวนการเพื่อ
สร้างและพัฒนาแนวความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่ง
คำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย นอกจากการสร้างคุณค่าให้สงั คม
โดยทั่วไปแล้วยังส่งผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี

หลีกเลีย่ งการดำเนินการทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ก่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ นโยบาย
ต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น ) คำนึ ง ถึ ง การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การพัฒนาชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
จากภายในบริษัทฯ จึงกำหนดให้เป็นหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายดังต่อไปนี้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น
Duties and Responsibilities of the Board to Shareholder
คณะกรรมการ คำนึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น โดยไม่ จ ำกั ด
เฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ได้แก่ การซื้อ
ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูล
ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งเพี ย งพอ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ
แต่ ง ตั้ ง /ถอดถอนผู้ ส อบบั ญ ชี และเรื่ อ งสำคั ญ ที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรกำไร การกำหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และ
การอนุมัติรายการพิเศษ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้กำกับดูแล
การให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจน
เอกสารข้ อ มู ล ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ต้ อ งตั ด สิ น ใจในที่
ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประชุ ม รวมถึ ง ขั้ น ตอนการออกเสี ย งลงมติ ที่ ไ ม่ ยุ่ ง ยาก
สถานที่ในการจัดประชุมสะดวก และไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก
ในการเดินทางมาร่วมประชุม
คณะกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
ผู้ ถือ หุ้น สามั ญ ประจำปีล่ วงหน้า ก่อ นวัน ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น โดย
กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยผู้ ถื อ หุ้ น สามารถส่ ง
เอกสารเพื่อเสนอวาระการประชุมได้ภายในวันที่ 31 มกราคม
ของทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง
การลงคะแนนเสียง โดยมีชอื่ และข้อมูลของกรรมการอิสระ 6 คน
เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และกำหนดให้
มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารให้ทันเวลา
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ มี เ วลาศึ ก ษาข้ อ มู ล ประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
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ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน
การนำเสนอ ไม่มีการรวม เพิ่ม หรือสลับวาระแต่อย่างใด โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเลือกกรรมการภายใต้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอเป็นรายบุคคล
และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานครบทุกคะแนนเสียงทั้ง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ครบทุ ก คนเพื่ อ เปิ ด
โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น แสดงความเห็ น และสามารถซั ก ถามต่ อ ที่
ประชุมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา (ปี
2550-2556) กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาได้ซักถามอย่างเพียงพอ เหมาะสม แต่ไม่ได้
ทำให้ระยะเวลาในการประชุมนานเกินไป มีการบันทึกประเด็น
คำถามคำตอบ มติของที่ประชุม และคะแนนเสียงที่ได้รับเป็น
ลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงาน
การประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม
วีดีทัศน์บรรยากาศในการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
นอกเหนื อ จากความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต่ อ
ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการ ได้กำหนดนโยบาย
ความรั บ ผิ ด ชอบระดั บ บริ ษั ท ที่ มี ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย
(Corporate Social Responsibility) ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
Responsibilities to Shareholders
1. บริ ห ารจั ด การบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น สถาบั น ที่ มี คุ ณ ภาพ
ยึดมัน่ ในความถูกต้อง สร้างความเข้มแข็ง และความเจริญเติบโต
ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและความระมัดระวัง
เยี่ ย งวิ ญ ญู ช นผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ พึ ง กระทำภายใต้ ส ถานการณ์
อย่างเดียวกัน
3. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสุจริต และเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้
ทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง
โดยรวม
4. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ต้องสูญค่า
หรือสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์
5. รายงานสถานะและผลการดำเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
6. ไม่เปิดเผยสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อ
ผู้อื่นโดยมิชอบ

7. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึง่ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
8. เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้ง
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนสัมพันธ์
Responsibilities to Investor Relations
บริษัทฯ แต่งตั้งหน่วยงานดูแลผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relations) เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ไว้
อย่างครบถ้วนและเพียงพอที่ผู้ลงทุนรายย่อย/สถาบัน ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์ และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อได้โดยตรง
ณ สำนักงานที่ทำการของบริษัทฯ หรือค้นหารายละเอียด และ
ข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผ่าน IR@TheErawan.com 
บริษทั ฯ ทำแบบสอบถามเพือ่ สำรวจความพึงพอใจต่อข้อมูล
ที่ได้รับ (IR Survey) เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 และในปีนี้
บริษทั ฯ ได้ทำการสำรวจจากนักวิเคราะห์ทเี่ ข้าร่วมประชุมกับบริษทั ฯ
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในรอบปี โดยส่งแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์
ให้ นั ก วิ เ คราะห์ ใ นเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2556 หลั ง การประชุ ม
นักวิเคราะห์ประจำไตรมาส 4 ทำให้เชือ่ ได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ทุกคนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ร้อยละ 42 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ตดิ ตามข้อมูลของกลุม่ ธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการ
ไม่ ต่ ำ กว่ า 5 ปี และร้ อ ยละ 93 มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ข้ อ มู ล
ข่าวสารทีไ่ ด้รบั และพึงพอใจต่อรูปแบบในการนำเสนอของบริษทั ฯ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ของผู้มีส่วนได้เสีย 
Responsibilities of the Right to Access Information of
Stakeholders
บริษัทฯ ให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
กำหนดแนวทาง และข้ อ ควรปฏิ บั ติ ส ำหรั บ ผู้ บ ริ ห าร และ
พนักงาน เมื่อต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม
เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ โดยตรงที่
สำนั ก งานที่ ท ำการของบริ ษั ท ฯ เลขที่ 2 อาคารเพลิ น จิ ต
เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
ติดต่อที่สำนักบรรษัทภิบาล GCG@TheErawan.com ข้อมูลที่
ได้รับถือเป็นความลับส่งตรงให้กับคณะกรรมการ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อพนักงานและครอบครัว
พนักงาน
Responsibilities to Employees and Family
1. กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
อัตราตลาด ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าทีก่ ารงานและพฤติกรรม ผ่านกระบวนการประเมิน
ยุทธศาสตร์ 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์
สายงานและยุทธศาสตร์ฝ่ายงาน และการประเมินผลงาน
เชิงทักษะและเชิงพฤติกรรม (CSB - Competency Skill
Behavior) ในลักษณะ 360 องศา โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับ
บัญชา และการประเมินตนเองทุกระดับ
2. ปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการทีด่ ี และประโยชน์อนื่ ทีเ่ หมาะสม
เช่ น การประกั น อุ บั ติ เ หตุ ส ำหรั บ พนั ก งานและผู้ บ ริ ห าร
ที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำประกันสุขภาพ
การให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก การตรวจสุขภาพ
ประจำปี การจัดให้มีเครื่องดื่มบริการพนักงาน เป็นต้น
3. สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย บทบาทและความรับผิดชอบ
ให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตามเหตุผล สร้างการยอมรับและ
รับรู้ในผลงานที่ทำ 
4. การให้รางวัลและการลงโทษต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง และกระทำด้วยความสุจริต
5. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวติ สุขภาพอนามัย ทรัพย์สนิ สนับสนุนให้มบี รรยากาศ
ที่ดี และเอื้ออำนวยให้พนักงานทำงาน
6. มีระบบการทำงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ให้โอกาสได้ใช้
ความรู้ความสามารถ และสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถ ให้โอกาสและให้ความสำคัญกับการ
มีส่วนร่วมของพนักงาน
7. เผยแพร่ ข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ท างจริ ย ธรรมแก่ พ นั ก งาน เพื่ อ ให้
มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง
8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน 
9. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่ง
มีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ และให้
ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล 

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อลูกค้า
Responsibilities to Customers
1. กำหนดนโยบายการตั้งราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม
2. การพิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มี
รายการใดเป็นพิเศษ โดยยึดหลักเสมือนกับการทำรายการ
กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ทุกรายการ
3. จัดหาและปรับปรุงระบบการให้บริการที่เหมาะสม และ
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
4. จั ด ทำสั ญ ญาที่ เ ป็ น ธรรมกั บ ลู ก ค้ า ไม่ ท ำให้ ลู ก ค้ า เสี ย
ประโยชน์ หรือมีข้อเสียเปรียบในทางการค้า
5. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
6. รั ก ษาสารสนเทศที่ เ ป็ น ความลั บ ของลู ก ค้ า เสมื อ นหนึ่ ง
สารสนเทศของบริษัทฯ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพ้อง
7. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
หรือเกินกว่าธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไป
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อเจ้าหนี้/คู่ค้า
Responsibilities to Suppliers and Creditors
1. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดย
กำหนดวิธีการจัดซื้อ ว่าจ้างทำของและบริการที่เหมาะสม
เน้นความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีตกลงราคา
วิ ธี ส อบราคา วิ ธี ป ระมู ล งาน วิ ธี พิ เ ศษ และวิ ธี จั ด ซื้ อ
จากส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ และมี ก ารออกแบบ
สอบถามความเห็นต่อการเข้าร่วมประมูลงาน เพื่อปรับปรุง
กระบวนการทำงานอยู่เสมอ
2. ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่
โน้ ม เอี ย งไปทางผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นึ่ ง อย่ า งจงใจ
นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนความจำเป็นอย่างเพียงพอ
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของตัวผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และหาก
จำเป็นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้อง
ได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน
3. ต้องเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคา
อย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำนวน
ตามระเบียบ และผูเ้ สนอราคาทุกรายต้องได้รบั รายละเอียด
ข้ อ มู ล และเงื่ อ นไขอย่ า งเดี ย วกั น เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
กรณี มี ก ารบอกกล่ า วด้ ว ยวาจาจะต้ อ งมี ก ารยื น ยั น เป็ น
ลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง
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4. ผู้ บ ริ ห าร หรื อ พนั ก งานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ซื้ อ 

ว่าจ้างทำของและบริการ ต้องเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ
ลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติ
สนิท หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคารายใด
รายหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
โดยตรง และให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่ร่วมใน
กระบวนการพิจารณาตัดสินชี้ขาด
5. ไม่เรียก ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง ยกเว้น
ในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบัติ และละเว้นการให้
ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นคิดว่าน่าจะเกิด
ความไม่ ยุ ติ ธ รรม โดยเฉพาะการทำให้ ผู้ ค้ า รายอื่ น เกิ ด
ความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมเสนอราคา และอาจนำ
ไปบอกกล่าวจนทำให้บริษัทฯ เสียภาพพจน์
6. จัดทำสัญญาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อ
เจ้าหนี้/คู่ค้า กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบ
เจรจากับเจ้าหนี้/คู่ค้าโดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
7. ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ช่วยให้เจ้าหนี้/คู่ค้าไม่ต้องเสีย
ภาษีที่พึงจะเสียให้กับรัฐ
8. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อคู่แข่งทางการค้า
Responsibilities to Competitors
1. ประพฤติ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วย
วิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการ
กล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
4. ให้ความร่วมมือเพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ
การปรับปรุงทางสาธารณะ การปรับปรุงทัศนียภาพเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว การร่วมกันดูแลความปลอดภัย ความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะบริเวณโดยรอบ และร่วมกันแก้
ปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อภาครัฐ
Responsibilities to the Public Sector
1. ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของรั ฐ รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหา
กษัตริย์เป็นประมุข
3. ดำเนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบ และสนันสนุนกิจกรรม
ต่างๆ กับภาครัฐและองค์กรอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สังคม
4. ดำเนินโครงการเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนองค์กรการกุศล
เช่น มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ มูลนิธิเพื่อนช้าง เป็นต้น
5. ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
Responsibilities to Social and Environment
1. ไม่กระทำการใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคม
ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ำเสมอ
3. ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้อม ให้เกิดขึน้ ในหมูพ่ นักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง
และจริงจัง
4. อนุมัติงบประมาณสำหรับทำโครงการ “ดิ เอราวัณ เพื่อ
และสิ่งแวดล้อม” ประมาณร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของ
ทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ใช้เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อม ใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ
และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ การอนุมตั วิ งเงินแต่ละโครงการขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสม
การดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี
และจริยธรรมธุรกิจ
Compliance with Corporate Governance and the
Business Code of Conduct
บริษทั ฯ กำหนดให้เป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างจริงจัง และกำหนดให้คณะ
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate
Governance Committee (NCG)) มีหน้าที่ในการกำกับดูแล
ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ โดยมีเลขานุการ
เป็นผู้ช่วยในการประสานติดตาม และรายงานผลเพื่อให้มีการ
รวบรวม เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กร 

