Corporate Governance Policy
นโยบายบรรษัทภิบาล

บริ ษั ท ฯ บริ ห ารจั ด การโดยยึ ด หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Good Corporate Governance) ดำ�เนินธุรกิจถูกต้องตาม
กฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูล
ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา พัฒนาระบบควบคุมภายใน และ
มีกลไกการตรวจสอบที่ดีและเหมาะสม การดำ�เนินงานคำ�นึงถึง
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย โครงสร้าง
คณะกรรมการ กลไกการกำ�กับดูแล การบริหารงาน แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพและความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ได้ดี ซึ่งนอกจาก
จะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ดีของ OECD (Organization
for Economic Cooperating and Development) และ ASEAN
CG Scorecard แล้ว บริษัทฯ ได้ศึกษาและนำ�แนวปฏิบัติที่ดี
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศนำ�มาปฏิบัติ อาทิ การจัดตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด เพื่อช่วยกำ�กับดูแลการบริหาร
จัดการในแต่ละเรื่องให้ละเอียดมากขึ้น ตลอดจนการกำ�หนด
โครงสร้างกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระมากถึงร้อยละ 46 และใน
การกำ�กับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate
Governance Committee (NCG)) เพื่อกำ�หนดนโยบาย และ
ทบทวนแนวปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายมัน่ ใจว่าบริษทั ฯ มีมาตรฐานทีด่ ที นั สมัยและมีการนำ�
ไปปฏิ บั ติ จ ริ ง อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่
เป็นผูก้ �ำ กับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทางทีถ่ กู ต้อง
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มลงนามประกาศเจตนารมณ์
เข้ า เป็ น แนวร่ ว มปฏิ บั ติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้รับการรับรอง
การเป็ น สมาชิ ก ของแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ และได้รับการรับรอง
ว่าเป็นบริษัทที่มีกระบวนการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ดี
เป็น 1 ในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินสูงสุดในระดับ 4
(Certified) ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
(Anti-Corruption Progress Indicator) ตามโครงการประเมิน
ระดับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประเมิน
โดยสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจการดำ�เนินธุรกิจที่คำ�นึงถึงผล
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม (Corporate
Social Responsibility (CSR)) ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน
ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อม และจัดให้มหี น่วยงานทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบ
คอยติดตามและสำ�รวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่ า งสมํ่ า เสมอ เพื่ อ นำ�ข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงและ
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พัฒนาการดำ�เนินงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และยังใช้เป็น
ปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลการทำ�งานประจำ�ปีของพนักงาน
แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล แบ่งเป็น 8 เรื่อง ดังนี้
1. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ กำ�หนดแผนในการดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
ที่ดี โดยรวบรวมข้อควรปฏิบัติ และจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ
ที่ดี เหมาะสมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และมั่นใจว่า
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ มาจัดทำ�เป็นคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ และพิจารณา
ปรับปรุงอยู่เสมอ ในปี 2557 ได้จัดทำ�ขึ้นเป็น ฉบับที่ 3 เผยแพร่
ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเกิดการรับรูก้ ารปฏิบตั ริ ว่ มกัน
ทั้งองค์กร เพือ่ ให้บริษทั ฯ ก้าวไปสูค่ วามสำ�เร็จด้วยสำ�นึกของความ
ถูกต้องและดีงาม ตามคำ�ขวัญที่ว่า “ความสำ�เร็จต้องมาพร้อม
ด้วยคุณธรรม” (Success with Integrity) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไก
สำ�คัญที่จะหล่อหลอมให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความเชื่อมั่น
ในหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ พึ ง มี ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ทุ ก ฝ่ า ย มี จ ริ ย ธรรมและทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการทำ � งาน และเป็ น
สมาชิกที่ดีของสังคม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.TheErawan.com)
2. คุ ณ สมบั ติ โครงสร้ า ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
บริษัทฯ กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการ สอดคล้อง และเข้มกว่า
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการมีวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี มีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ชัดเจน
มีการถ่วงดุลอำ�นาจระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และเป็น
คนละคนกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีบทบาท อำ�นาจ หน้าที่
แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดดุลยภาพ
ระหว่างการบริหารและการกำ�กับดูแลกิจการ คณะกรรมการรวม
13 คน มีกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน
คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อให้
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเหมาะสม
และมีนโยบายในการพิจารณาสับเปลี่ยนกรรมการ (Rotation)
การดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
โดยประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย มี ห น้ า ที่ ใ นการนำ � เสนอ
นโยบายที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะของตนต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่งตั้งเลขานุการ ทำ�หน้าที่รับผิดชอบ
ในการติดตาม และประสานงานระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ
เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ และมีการ
บันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ คณะ
ไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน และลักษณะ
การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอเพือ่ ทำ�หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
การสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำ คัญ
อย่างต่อเนื่อง พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้า
สายงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบี ย บ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก/แต่ ง ตั้ ง /ถอดถอน และเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาสอบทาน และเปิดเผยข้อมูล
การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction) ให้เป็น
ไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนดอย่างครบถ้วน โปร่งใส
คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 6 คน มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการพิ จ ารณาและ
กำ�หนดทิศทางธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กร และ
กลั่นกรองโครงการลงทุน การขายทรัพย์สิน ตามแผนยุทธศาสตร์
เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนทางการเงินทีเ่ หมาะสม ตลอดจนพิจารณา
แผนบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมและให้ คำ � แนะนำ � และ
คำ�ปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารในการหาช่องทางการดำ�เนินธุรกิจ
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ
4 คน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกอีก 3 คน
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำ �หนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตำ � แหน่ ง พิ จ ารณาและสรรหาบุ ค คลผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ข้ า ดำ � รง
ตำ�แหน่งกรรมการ ตลอดจนประเมินผลงานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย และกำ�กับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับปฏิบตั ติ ามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
(Good Corporate Governance) และจริยธรรมธุรกิจ (Code
of Conduct)

คณะกรรมการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และกำ � หนด
ค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คน
และกรรมการอิสระ 2 คน รวมเป็น 4 คน ทำ�หน้าที่รับผิดชอบใน
การนำ�เสนอนโยบายเพื่อพัฒนา ประเมินความรู้ความสามารถ
และกำ�หนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง จัดทำ�แผนสืบทอด
ตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณานโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
3. คุณสมบัติของกรรมการ
หลักการ กรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์
ที่หลากหลายทั้งด้านการเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ
การตลาด การบริการ การท่องเทีย่ ว และกฎหมาย อย่างเพียงพอที่
จะให้ทศิ ทาง นโยบายทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและ
รีสอร์ท มีทักษะเฉพาะตัว มีความสามารถในการมองภาพรวม
และมีความเป็นอิสระเพียงพอที่จะทำ�หน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุล
การดำ � เนิ น งานของฝ่ า ยจั ด การ โดยมี บ ทบาทที่ สำ � คั ญ 2
ประการ คือ เพื่อร่วมกำ�หนดกลยุทธ์ให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และสนับสนุนให้มกี ารบริหารงานตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ ห ลากหลาย เป็ น
มืออาชีพ และมีจริยธรรม
2. เข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ และทำ � หน้ า ที่ ข องตน (Practices)
อย่างเต็มที่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการ
และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. มีเวลาเพียงพอในการทำ�หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรมีการประเมินตนเอง และแจ้งต่อคณะกรรมการเมือ่ มีการ
เปลีย่ นแปลง หรือมีเหตุการณ์ทที่ �ำ ให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วาระในการดำ�รงตำ�แหน่ง และการเกษียณอายุของกรรมการ
1. ให้มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ คณะ
กรรมการอาจเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งใหม่
หลังจากหมดวาระ โดยให้พิจารณาการดำ�รงอยู่จากการ
ประเมิ น ผลการทำ � งานของกรรมการเป็ น รายปี
และกำ�หนดให้วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยเป็นคราวละ 3 ปี เท่ากัน
2. กรรมการเกษียณอายุเมือ่ มีอายุครบ 75 ปี โดยมีผลตัง้ แต่
วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี และให้นับ
หลังจากวันที่ที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 75 ปี บริบูรณ์
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นโยบายบรรษัทภิบาล
คุณสมบัติเฉพาะ
ประธานกรรมการ มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวในหลักการ
ข้ า งต้ น และกรรมการอื่ น คื อ (1) การทำ � หน้ า ที่ ป ระธาน
ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ (2) การลงคะแนนเสี ย งชี้ ข าด
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการมี ก ารลงคะแนนเสี ย ง
และคะแนนเสี ย ง 2 ข้ า งเท่ า กั น (3) การเป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการ (4) การทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนัน้ คุณสมบัตขิ องประธานกรรมการทีแ่ ตกต่างจากกรรมการอืน่
ดังนี้
• ต้ อ งเป็ น กรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง เป็ น ผู้ บ ริ ห าร
(Non Executive Director - NED)
• ไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริห ารงาน ไม่เป็น ลูก จ้า ง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำ� ผูส้ อบบัญชี ผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพอืน่ หรือเป็นผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม บริษัทตรวจสอบบัญชี หรือเป็นบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย
ในลักษณะดังกล่าว
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
• กรรมการที่ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารไม่ ค วรดำ � รงตำ � แหน่ ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 3 บริษัท
กรรมการอิสระ
• มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้น
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง1
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำ� ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และช่วง 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนใน
ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ภายใน 2 ปีก่อนหน้า
ได้แก่

- ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพ ได้แก่
ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ที่มีมูลค่ารายการต่อปีเกิน 2 ล้านบาท
- ความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็น
ธุรกรรมปกติ รายการเช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ และรายการให้หรือรับความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ที่ มี มู ล ค่ า การทำ � รายการตั้ ง แต่
20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ
แล้วแต่จำ�นวนใดจะตํ่ากว่า โดยให้รวมมูลค่ารายการ
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำ�รายการ
ครั้งล่าสุด
• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระได้
• ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ
Director Accreditation Program (DAP) หรือ Audit
Committee Program (ACP)
กรรมการตรวจสอบ
• ต้องเป็นกรรมการอิสระทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ หรือ
ผู้ถือหุ้น
• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้
ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง
• มี ห น้ า ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
กำ�หนด
ธุรกรรมที่มีผลต่อความเป็นอิสระ
• มีอำ�นาจอนุมัติรายการต่างๆ หรือลงนามผูกพันบริษัทจริง
ยกเว้น การลงนามตามมติของคณะกรรมการ หรือเป็นการ
ลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
• เข้าร่วมประชุม หรือร่วมลงคะแนนในเรือ่ งทีม่ สี ว่ นได้เสีย หรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด
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ลักษณะต้องห้าม
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องไม่มีคุณสมบัติ ที่ขัดหรือ
แย้งกับข้อกำ�หนดของบริษัทฯ และประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4. บทบาทของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบาย และข้อพึง
ปฏิ บั ติ ข องผู้ บ ริ ห าร ครอบคลุ ม ถึ ง หน้ า ที่ และภาระกิ จ หลั ก
โดยเปิดโอกาสให้ฝา่ ยจัดการมีอสิ ระในการกำ�หนดแผนยุทธศาสตร์
การบริหารตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของบริษัทฯ และเสนอ
ขออนุมัติแผนจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระด้วย
กันเอง และมีโอกาสได้พบปะกับผู้บริหารระดับรองลงมาจาก
ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ ตามลำ�พัง
5. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ กำ�หนดจำ�นวนครั้งที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการนัดหมายและแจ้งให้กรรมการ
และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทราบล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี โดยกำ�หนดวาระ
ให้กรรมการอิสระได้ประชุมร่วมกัน เพือ่ แลกเปลีย่ นความเห็นโดย
อิสระ โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ อยู่ร่วมในที่ประชุม
เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน
ปี 2557 บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ 7 ครั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการ
ลงทุน 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง และ
คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำ�หนดค่าตอบแทน
3 ครั้ ง ทุ ก ครั้ ง มี ก ารจดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ไว้ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษร และเก็บไว้ ณ สำ�นักงานเลขานุการ และบน
Data Server ซึง่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องภายในสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
ตามตารางการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำ�ปี 2557 ดังต่อไปนี้

เมอร์เคียว พัทยา โอเชี่ยน รีสอร์ท
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กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

8. นายสุพล วัธนเวคิน

9. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ

12. นายกษมา บุณยคุปต์** ประธานเจ้าหน้าที่ เม.ย. 2557-พ.ค. 2557
บริหาร

รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส

7. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

10. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

5. นายบรรยง พงษ์พานิช

6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ

กรรมการ

4. นายเดช บุลสุข

13. นางกมลวรรณ วิปุลากร

14. นายเพชร ไกรนุกูล***
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หมายเหตุ * เสนอให้กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558
** ครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
*** คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557
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คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพัฒนา
ตรวจสอบ
ยุทธศาสตร์และ สรรหาและ
ผู้บริหารระดับสูงและ
การลงทุน
บรรษัทภิบาล กำ�หนดค่าตอบแทน

2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ กรรมการอิสระ

วาระการดำ�รง
ตำ�แหน่ง
เม.ย. 2555-2558*

ตำ�แหน่ง

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

รายชื่อกรรมการ

ตารางแสดงการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำ�ปี 2557

นโยบายบรรษัทภิบาล

บทบาทหน้าที่ของตน มีความอิสระในการตัดสินใจโดยไม่ถูก
ครอบงำ�โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ร้อยละ 91 เห็นว่าจำ�นวนครั้ง
ของการประชุมมีความเหมาะสม และเอกสารที่ได้รับล่วงหน้า
เพียงพอต่อการตัดสินใจ กรรมการได้ศกึ ษาข้อมูลก่อนการประชุม
และสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสมํ่าเสมอ ร้อยละ 87 เห็นว่า
กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบในการ
ดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 89 เห็นว่ากรรมการมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ฝ่ายจัดการ และ
สามารถหารือกันได้อย่างตรงไปตรงมา และร้อยละ 89 เห็นว่า
กรรมการมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้บริหารอย่างเหมาะสม
ทำ�ให้มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างเพียงพอ สรุปได้ตามแผนภาพ
แสดงผลการประเมิน ตั้งแต่ปี 2551-2557 ดังต่อไปนี้

6. การประเมินผลงานคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลงานคณะกรรมการทุ ก ปี
โดยกรรมการทุ ก คนเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผลการทำ � งานของตนเอง
และคณะกรรมการทั้งคณะโดยอิสระและส่งตรงให้เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อทำ�การประเมินผล
และนำ�ผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อนำ�
มาปรับปรุงพัฒนากระบวนการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
สรุปผลการประเมินคณะกรรมการประจำ�ปี 2557 ความเห็นของ
กรรมการร้อยละ 93 เห็นด้วยกับโครงสร้าง และองค์ประกอบของ
กรรมการว่ามีความเหมาะสม มีกรรมการอิสระที่เพียงพอทำ�ให้มี
การถ่วงดุลอำ�นาจแบบสมดุล ร้อยละ 92 เห็นว่ากรรมการเข้าใจ

โครงสราง/คุณสมบัติ

บทบาทหนาที่

การประชุม

การทำหนาที่กรรมการ

ความสัมพันธกับฝายจัดการ

การพัฒนาตนเอง/ของกรรมการ
และการพัฒนาผูบร�หาร

88%
96%

95%

93%

93%

95%

ป

90%

91%

90%
92%

90%

2551

2552

94%

88%

79%

82%

84%

89%

91%

81%

86%

83%

89%

88%

82%

86%

85%

87%

92%
87%

84%

88%

88%

91%

84%

87%

82%
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7. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
มี ห น้ า ที่ ใ นการกำ � หนดนโยบาย และกระบวนการสรรหา
กรรมการที่ชัดเจน ประกอบด้วยกระบวนการในการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไป
ตามคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการ และถู ก ต้ อ งตามกระบวนการ
คัดเลือก เพื่อติดต่อทาบทามให้เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง และเสนอขอ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือพิจารณารับรองคุณสมบัติ
ของกรรมการที่ พ้ น จากตำ � แหน่ ง ตามวาระให้ ก ลั บ เข้ า ดำ � รง
ตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะนำ�ข้อสรุป
จากการประเมินผลงานของกรรมการในขณะทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งเป็น
รายบุคคลมาประกอบการพิจารณา

2554

88%
88%

2555

90%
88%

2556

92%
93%

2557

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
เป็นไปโดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้หนึ่งผู้ใด โดยฝ่าย
จัดการ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ โดยการบรรยายสรุป (Briefing)
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพือ่ ให้กรรมการ หรือผูบ้ ริหารระดับสูง
เข้าใจแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
คณะกรรมการ มอบหมายให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร
ระดั บ สู ง และกำ � หนดค่ า ตอบแทน มี ห น้ า ที่ ส รรหาและจั ด ทำ �
แผนสืบทอดตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ให้การทำ�หน้าทีเ่ ป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้การดำ�เนินธุรกิจหยุดชะงัก
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8. ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility “CSR”
คณะกรรมการ กำ�หนดยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินธุรกิจไว้หลาย
ประการ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการ
พัฒนากระบวนการเพือ่ สร้างและพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมจากภายในบริษัทฯ (CSR-in-process) ซึ่งหมายถึง
การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คูค่ า้
คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นได้มีการ
จัดสรรงบประมาณสำ�หรับทำ�โครงการ “ดิ เอราวัณ เพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม” ซึ่งประกอบด้วย การทำ�ประโยชน์ให้กับชุมชน
ใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และสังคมทั่วไปโดยส่วนรวม
(CSR-after-process) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การพัฒนากระบวนการ เพื่อสร้างและพัฒนาแนวคิด
ความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในบริษัทฯ
(CSR-in-process)
ลูกค้า
พนักงานและ
ครอบครัวพนักงาน
ผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้

ภาพรวม
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

คู่ค้า
คู่แข่งขัน

รัฐ

บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนากระบวนการเพื่อสร้าง
และพัฒนาแนวความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งคำ�นึง
ถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากการสร้างคุณค่าให้สังคมโดย
ทั่วไปแล้วยังส่งผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีการดำ �เนินธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี
หลีกเลีย่ งการดำ�เนินการทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ก่อให้เกิดกระบวนการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ) คำ�นึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ิ
ต่ อ แรงงานอย่ า งเป็ น ธรรม การพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คมและ
สิ่ ง แวดล้ อ มภายใต้ แ นวคิ ด ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
จากภายใน จึ ง กำ � หนดให้ เ ป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ทุกฝ่ายดังต่อไปนี้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น
Duties and Responsibilities of the Board to Shareholders
คณะกรรมการ คำ�นึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่จ�ำ กัดเฉพาะสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานทีก่ ฎหมายได้ก�ำ หนดไว้ ได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้
การมีสว่ นแบ่งในกำ�ไร การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั ฯ อย่าง
เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ /ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ /ถอดถอนผูส้ อบบัญชี
และเรือ่ งสำ�คัญทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรกำ�ไร การ
กำ�หนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลด
ทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ได้ก�ำ กับดูแลการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
ตลอดจนเอกสารข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจ
ในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ กฎเกณฑ์ที่ใช้
ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติที่ไม่ยุ่งยาก
สถานที่ในการจัดประชุมสะดวก และไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก
ในการเดินทางมาร่วมประชุม
คณะกรรมการ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
สามัญประจำ�ปีล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนด
เกณฑ์ที่ชัดเจน เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารเพื่อ
เสนอวาระการประชุมได้ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี ทั้งนี้
คณะกรรมการ สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียง
โดยมีชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ 6 คน เพื่อเป็นทางเลือก
ในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ และกำ�หนดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูล
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารให้ทนั เวลาเพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในทุกขั้นตอนการนำ�
เสนอ ไม่มีการรวม เพิ่ม หรือสลับวาระแต่อย่างใด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

มี สิ ท ธิ เ ลื อ กกรรมการภายใต้ ข้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอเป็ น รายบุ ค คล
และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานครบทุกคะแนนเสียงทั้ง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

8. เคารพสิ ท ธิ และความเท่ า เที ย มกั น ของผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ราย
ทั้ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร
รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการ ประธานคณะ
กรรมการชุ ด ย่ อ ย กรรมการ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมครบทุกคนเพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และสามารถซักถามต่อที่ประชุมใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550-2557)
กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี
เวลาได้ซกั ถามอย่างเพียงพอ เหมาะสม แต่ไม่ได้ท�ำ ให้ระยะเวลา
ในการประชุมนานเกินไป มีการบันทึกประเด็นคำ�ถาม-คำ�ตอบ มติ
ของทีป่ ระชุม และคะแนนเสียงทีไ่ ด้รบั เป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้ใน
รายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมวีดที ศั น์บรรยากาศในการประชุม
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้ลงทุนสัมพันธ์
Responsibilities to Investor Relations

นอกเหนือจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการ ได้ก�ำ หนดนโยบายความรับผิดชอบ
ระดับบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Corporate Social
Responsibility) ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ รวมถึงความรับผิดชอบ
ที่มีต่อผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
Responsibilities to Shareholders
1. บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพ ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง สร้างความเข้มแข็ง และความเจริญเติบโต
ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และความระมัดระวังเยี่ยง
วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำ�ภายใต้สถานการณ์อย่าง
เดียวกัน
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้ง
รายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง
โดยรวม
4. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ต้องสูญค่าหรือสูญเสีย
ไปโดยไม่เกิดประโยชน์
5. รายงานสถานะและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง
สมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
6. ไม่เปิดเผยสารสนเทศทีเ่ ป็นความลับของบริษทั ฯ ต่อผูอ้ นื่ โดย
มิชอบ
7. ไม่ดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

บริ ษั ท ฯ แต่ ง ตั้ ง หน่ ว ยงานดู แ ลผู้ ล งทุ น สั ม พั น ธ์ (Investor
Relations) เพื่อทำ�หน้าที่รวบรวมข้อมูลที่สำ�คัญของบริษัทฯ
ไว้อย่างครบถ้วนและเพียงพอที่ผู้ลงทุนรายย่อย/สถาบัน ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์ และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อได้โดยตรง
ณ สำ�นักงานที่ทำ�การของบริษัทฯ หรือค้นหารายละเอียด และ
ข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผ่าน IR@TheErawan.com
บริษัทฯ ทำ�แบบสอบถามเพื่อสำ�รวจความพึงพอใจต่อข้อมูลที่
ได้รับ (IR Survey) เป็นประจำ�ทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 และในปีนี้
บริ ษั ท ฯ ได้ ทำ � การสำ � รวจจากนั ก วิ เ คราะห์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
กับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในรอบปี โดยส่งแบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ให้นักวิเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายน 2557 หลัง
การประชุมนักวิเคราะห์ประจำ�ไตรมาส 4 ทำ�ให้เชื่อได้ว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกคนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ร้อยละ 21
ของผูต้ อบแบบสอบถามได้ตดิ ตามข้อมูลของกลุม่ ธุรกิจท่องเทีย่ ว
และบริการไม่ตํ่ากว่า 5 ปี และร้อยละ 96 มีความพึงพอใจ
ต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และพึงพอใจต่อรูปแบบในการนำ�เสนอ
ของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ของผู้มีส่วนได้เสีย
Responsibilities of the Right to Access Information
of Stakeholders
บริษทั ฯ ให้สทิ ธิการเข้าถึงข้อมูลของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย กำ�หนด
แนวทาง และข้อควรปฏิบัติสำ�หรับผู้บริหาร และพนักงาน เมื่อ
ต้องติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
และเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
เพื่ อ ให้ ข้ อ แนะนำ � ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การ และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ โดยตรงที่ สำ�นักงานที่ทำ�การของ
บริษัทฯ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือติดต่อที่สำ�นักบรรษัทภิบาล
GCG@TheErawan.com ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นความลับส่งตรง
ให้กับคณะกรรมการ
THE ERAWAN GROUP
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อพนักงานและครอบครัว
พนักงาน
Responsibilities to Employees and Families
1. กำ�หนดโครงสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับอัตรา
ตลาด ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
การงาน และพฤติกรรม ผ่านกระบวนการประเมินยุทธศาสตร์
3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์สายงาน และ
ยุ ท ธศาสตร์ ฝ่ า ยงาน และการประเมิ น ผลงานเชิ ง ทั ก ษะ
และเชิงพฤติกรรม (CSB - Competency Skill Behavior)
ในลั ก ษณะ 360 องศา โดยให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาประเมิ น
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผู้บังคับบัญชา
และการประเมินตนเองทุกระดับ
2. ปรับปรุงและจัดหาสวัสดิการทีด่ ี และประโยชน์อนื่ ทีเ่ หมาะสม
เช่น การประกันอุบตั เิ หตุส�ำ หรับพนักงานและผูบ้ ริหารทีเ่ ดินทาง
ไปปฏิบตั งิ านนอกสถานที่ การทำ�ประกันสุขภาพ การให้วงเงิน
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก การตรวจสุขภาพประจำ�ปี การ
จัดให้มีเครื่องดื่มบริการพนักงาน เป็นต้น
3. สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย บทบาทและความรับผิดชอบ
ให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตามเหตุผล สร้างการยอมรับและ
รับรู้ในผลงานที่ทำ�
4. การให้รางวัลและการลงโทษต้องอยู่บนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง และกระทำ�ด้วยความสุจริต
5. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวติ สุขภาพอนามัย ทรัพย์สนิ สนับสนุนให้มบี รรยากาศทีด่ ี
และเอื้ออำ�นวยให้พนักงานทำ�งาน
6. มีระบบการทำ�งานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ให้โอกาสได้ใช้
ความรูค้ วามสามารถ และสนับสนุนให้มกี ารเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ความสามารถ ให้โอกาสและให้ความสำ�คัญกับการมีสว่ นร่วม
ของพนักงาน
7. เผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงาน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง
8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
9. หลีกเลี่ยงการกระทำ�ใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งมี
ผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมัน่ คงในอาชีพ และให้ความ
เคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล
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ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อลูกค้า
Responsibilities to Customers
1. กำ�หนดนโยบายการตั้งราคาที่ยุติธรรม และเหมาะสม
2. การพิจารณาเงื่อนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มี
รายการใดเป็นพิเศษ โดยยึดหลักเสมือนกับการทำ�รายการ
กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ทุกรายการ
3. จัดหา และปรับปรุงระบบการให้บริการที่เหมาะสม และเป็น
ไปตามเงื่อนไขทางการค้า
4. จั ด ทำ � สั ญ ญาที่ เ ป็ น ธรรมกั บ ลู ก ค้ า ไม่ ทำ � ให้ ลู ก ค้ า เสี ย
ประโยชน์ หรือมีข้อเสียเปรียบในทางการค้า
5. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ อย่าง
ตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
6. รั ก ษาสารสนเทศที่ เ ป็ น ความลั บ ของลู ก ค้ า เสมื อ นหนึ่ ง
สารสนเทศของบริษัทฯ และไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและพวกพ้อง
7. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต หรือ
เกินกว่าธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไป
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อเจ้าหนี้/คู่ค้า
Responsibilities to Suppliers and Creditors
1. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดย
กำ�หนดวิธีการจัดซื้อ ว่าจ้างทำ�ของ และบริการที่เหมาะสม
เน้นความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีตกลงราคา
วิธีสอบราคา วิธีประมูลงาน วิธีพิเศษ และวิธีจัดซื้อจากส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ และมีการออกแบบสอบถามความ
เห็นต่อการเข้าร่วมประมูลงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทำ�งานอยู่เสมอ
2. ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะ
ที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจงใจ
นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนความจำ�เป็นอย่างเพียงพอ
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของตัวผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ค้าทราบ และหาก
จำ�เป็นต้องให้เสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้องได้
รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน
3. ต้องเลือกสรรผู้เสนอราคาที่ดี และสนใจต่อการเสนอราคา
อย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้เสนอราคาเพียงเพื่อให้ครบจำ�นวน
ตามระเบียบ และผู้เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด
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

4. ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ว่าจ้าง
ทำ�ของ และบริการ ต้องเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือ
มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งที่
ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยตรง และ
ให้แสดงความรับผิดชอบโดยการไม่อยู่ร่วมในกระบวนการ
พิจารณาตัดสินชี้ขาด
5. ไม่เรียก ไม่รับของขวัญ ของกำ�นัล การรับเลี้ยง ยกเว้ น
ในโอกาสอั น ควรตามธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ และละเว้ น การ
ให้ความชอบพอเป็นพิเศษจนเป็นเหตุให้ผอู้ นื่ คิดว่าน่าจะเกิด
ความไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะการทำ�ให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความ
เข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมเสนอราคา และอาจนำ�ไปบอก
กล่าวจนทำ�ให้บริษัทฯ เสียภาพพจน์
6. จัดทำ�สัญญาที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อ
เจ้าหนี้/คู่ค้า กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบ
เจรจากับเจ้าหนี้/คู่ค้า โดยเร็ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
7. ละเว้นการกระทำ�ใดๆ ที่ช่วยให้เจ้าหนี้/คู่ค้า ไม่ต้องเสียภาษี
ที่พึงจะเสียให้กับรัฐ
8. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประโยชน์ อย่างตรง
ไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อคู่แข่งทางการค้า
Responsibilities to Competitors
1. ประพฤติ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยวิธกี าร
ที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3. ไม่พยายามทำ�ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา
ในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
4. ให้ความร่วมมือเพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้เจริญเติบโต
อย่ า งยั่ ง ยื น การร่ ว มกั น ดู แ ลความปลอดภั ย ความสงบ
เรี ย บร้ อ ยในพื้น ที่สาธารณะบริเวณโดยรอบ และร่วมกัน
แก้ปัญหาเมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อภาครัฐ
Responsibilities to the Public Sector
1. ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทีม่ พี ระมหากษัตริย์
เป็นประมุข

3. ดำ�เนินภารกิจด้วยความรับผิดชอบ และสนันสนุนกิจกรรม
ต่างๆ กับภาครัฐและองค์กรอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
สังคม
4. ดำ�เนินโครงการเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนองค์กรการกุศล
5. ไม่กระทำ�การใดๆ ทีม่ ผี ลเสียหายต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ความรั บ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท ฯ ต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม
Responsibilities to the Communities, the Society and
the Environment
1. ไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนอย่างสมํ่าเสมอ
3. ปลูกฝังจิตสำ�นึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง
4. อนุมตั งิ บประมาณสำ�หรับทำ�โครงการ “ดิ เอราวัณ เพือ่ สังคม
และสิง่ แวดล้อม” ประมาณร้อยละ 0.5 ของกำ�ไรสุทธิของทุกปี
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ใช้เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มใกล้ เ คี ย งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ และ
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
การอนุมัติวงเงินแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
การดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลที่ ดีแ ละ
จริยธรรมธุรกิจ
Compliance with Corporate Governance and the
Business Code of Conduct
บริ ษั ท ฯ กำ � หนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างจริงจัง และกำ�หนดให้ คณะ
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate
Governance Committee (NCG)) มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ โดยมีเลขานุการ เป็น
ผูช้ ว่ ยในการประสานติดตาม และรายงานผลเพือ่ ให้มกี ารรวบรวม
เผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน และ
ภายนอกองค์กร
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