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CG Awards

รางวัลด้านบรรษัทภิบาล

รางวัลและการยอมรับ ปี 2563
• บรษัิทท่ีมีการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล ปี 2563 “ดีมาก”  

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies (CGR Report) จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) ซึง่ไดร้บัการสนบัสนนุจาก ตลท. และ ก.ล.ต.

• การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2563 “ดีเย่ียม” 

 โครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 

โดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย

• เป็นบรษัิทท่ีมีกระบวนการในการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นท่ีดี และ 

ไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชิกของแนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 

ของภาคเอกชนไทย เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 อายกุารรบัรอง 3 ปี

• “Thailand’s Top Corporate Brand” หมวดการทอ่งเท่ียวและ

สนัทนาการ ปี 2563 โดยคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

รางวัลและการยอมรับ ปี 2548-2562
โครงการประกาศเกยีรตคุิณคณะกรรมการแหง่ปี

• คณะกรรมการแหง่ปี - ดีเดน่ ปี 2549/2550 (Board of the Year 

Award 2006/2007)

โครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies (CGR Report)

• “ควอไทลท่ี์ 2 ปี 2548” (2nd Quartile,Top rating = 1st Quartile)

• บรษัิทท่ีมีการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาล ปี 2549 และปี 2551 

“ดีมาก”

• บรษัิทท่ีมีการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาล ปี 2552 “ดีเย่ียม”

• บรษัิทท่ีมีการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาล ปี 2553 - 2556 ”ดีเลศิ”

• บรษัิทท่ีมีการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาล ปี 2557-2562 “ดีมาก”

โครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผู้ถอืหุน้สามัญ

• การจดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปี 2549 “ดี”

• การจดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปี 2550 “ดีมาก”

• การจดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปี 2551-2552 “ดีเย่ียม”

• การจดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปี 2553 “ดีเย่ียม - สมควรเป็น

ตวัอยา่ง”

• การจดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปี 2554-2562 “ดีเย่ียม”
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โครงการ SET Awards 

• SET Awards 2552: เป็น 1 ใน 3 บรษัิทท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 

เขา้ชิงรางวลับรษัิทจดทะเบียนดา้นนกัลงทนุสมัพนัธดี์เดน่

• SET Awards 2553: บรษัิทจดทะเบียนดา้นนกัลงทนุสมัพนัธดี์เดน่ 

และไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวลัรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน่

• SET Awards 2554: เป็นบรษัิทท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวลั

รายงานบรรษัทภิบาลดีเดน่

• SET Awards 2556: CSRI Recognition 2013 “Most Improved” 

และเป็น “บริษัทจดทะเบียนดา้นนกัลงทนุสมัพนัธย์อดเย่ียม”

• SET Awards 2557: บริษัทจดทะเบียนดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ยอดเย่ียม

• SET Awards 2558-2562 : บรษัิทจดทะเบียนดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ์

ดีเดน่

โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้น

การทจุริต

• ประกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วมแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของ 

ภาคเอกชนไทย ครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2562

• เป็นบรษัิทท่ีมีกระบวนการในการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นท่ีดี และ 

ไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชิกของแนวรว่มปฏิบตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติอยา่งสมบรูณ ์เม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2556

• เป็นบรษัิทท่ีไดก้ารรบัรองระดบั 4 (Certified) ดา้นการมีกระบวน 

การปอ้งกนัการมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption 

Progress Indicator) โครงการการประเมินระดบัการพฒันาความ

ยั่งยืน (Sustainable Development) ของบรษัิทจดทะเบียนไทยจดั

โดยสถาบนัไทยพฒัน ์รว่มกบั ส �านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั

ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ในปี 2557 

โครงการการจดัอันดบัหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนทีม่กีารด�าเนินงาน 

โดดเดน่ดา้นสิง่แวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล (ESG100) 

• “ESG100 Companies” เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนท่ีมีการด�าเนินงาน

โดดเดน่อยา่งยัง่ยืนดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG) 

ในปี 2558 และปี 2560-2562 โดยสถาบนัไทยพฒัน ์และ ก.ล.ต.

Thailand’s Top Corporate Brand 

• “Thailand’s Top Corporate Brand ” หมวดการทอ่งเท่ียวและ

สนัทนาการ ปี 2562 โดยคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

Asia Recognition Awards

• การจดัการดา้นบรรษัทภิบาล ปี 2555 และปี 2556 “ดีเดน่”  

จากวารสาร Corporate Governance Asia Recognition Awards

โครงการ Thailand Corporate Excellence Awards and 

SMEs Excellence Awards

• “ความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการโดยรวม” ส�าหรบัองคก์รท่ีมี

รายไดไ้มเ่กิน 10,000 ลา้นบาท/ปี โครงการ: Thailand Corporate 

Excellence Awards and SMEs Excellence Awards 2016 

โดยสมาคมการจดัการธรุกิจแหง่ประเทศไทยและสถาบนับณัฑิต

บรหิารธรุกิจศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

Novotel Bangkok Sukhumvit 4 : roof top bar
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Corporate Governance Policy

นโยบายบรรษัทภิบาล

บรษัิทฯ บรหิารจดัการโดยยดึหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good 

Corporate Governance) ด�าเนินธรุกิจถกูตอ้งตามกฎหมาย ยดึหลกั

คณุธรรมและจรยิธรรมธรุกิจ เปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใสตรงไป

ตรงมา พฒันาระบบควบคมุภายใน และมีกลไกการตรวจสอบท่ีดี

และเหมาะสม การด�าเนินงานค�านงึถงึความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้และ 

ผูท่ี้มีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะ เพ่ือชว่ยก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการ

ในแตล่ะเรือ่งใหล้ะเอียดมากขึน้ ตลอดจนก�าหนดโครงสรา้งกรรมการ

ซึง่มีกรรมการอิสระรอ้ยละ 36.36 

ส�าหรบัการก�ากับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัท 

ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and 

Corporate Governance Committee (NCG)) เพ่ือก�าหนดนโยบาย และ

ทบทวนแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสมอยา่งสม�า่เสมอ เพ่ือใหผู้มี้สว่นไดเ้สยี 

ทกุฝ่ายมั่นใจวา่บรษัิทฯ มีมาตรฐานการจดัการท่ีดีและน�าไปปฏิบตัิ

จรงิอยา่งเป็นรูปธรรม โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูก้ �ากบัดแูลใหมี้ 

การปฏิบตัติามนโยบายและแนวทางท่ีถกูตอ้ง โดยก�าหนดแนวปฏิบตัิ

ดา้นบรรษัทภิบาลไว ้8 เรือ่ง และเพ่ือใหมี้ประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้จงึใช้

เป็นปัจจยัหนึง่ในการประเมินผลงานประจ�าปีของพนกังาน

บรษัิทฯ มุง่เนน้ใหพ้นกังานเขา้ใจการด�าเนินธรุกิจท่ีค�านงึถงึผูมี้สว่นไดเ้สยี 

ทกุฝ่ายอยา่งเหมาะสม ไมว่า่จะเป็นผูถื้อหุน้ พนกังาน ครอบครวัของ

พนกังาน ลกูคา้ เจา้หนี ้คูค่า้ คูแ่ขง่ขนั รฐั ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

และจดัใหมี้หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบคอยติดตามและ

ส�ารวจความคดิเหน็ของผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งสม�า่เสมอ โดยใน

ปี 2558 และปี 2560-2562 ไดร้บัประกาศเกียรตคิณุวา่เป็นหลกัทรพัย ์

จดทะเบียนท่ีมีการด�าเนินงานโดดเดน่อยา่งยั่งยืนดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG100) โดยสถาบนัไทยพฒัน ์และ ก.ล.ต. 

และในปี 2563 บรษัิทฯ ไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชิกของแนวรว่ม

ตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นของภาคเอกชนไทย เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563

แนวปฏบิตัดิา้นบรรษัทภบิาล แบง่เป็น 8 เร่ืองดงันี ้

1. จริยธรรมธุรกจิ

บรษัิทฯ ก�าหนดแผนในการด�าเนินธรุกิจตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี 

โดยรวบรวมขอ้ควรปฏิบตัิ และจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจท่ีดี 

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรอ์งคก์ร และมั่นใจวา่สามารถ

ปฏิบตัไิด ้มาจดัท�าเป็นคูมื่อจรยิธรรมธรุกิจ และพิจารณาปรบัปรุงอยูเ่สมอ 

เพ่ือเผยแพร่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เกิดการรบัรู ้

การปฏิบตัริว่มกนัทัง้องคก์ร เพ่ือใหบ้รษัิทฯ กา้วไปสูค่วามส�าเรจ็ดว้ย

ส�านกึของความถกูตอ้งและดีงาม ตามค�าขวญัท่ีวา่ “ความส�าเรจ็ตอ้ง

มาพรอ้มดว้ยคณุธรรม (Success with Integrity)” ซึง่ถือเป็นหนึง่ใน

กลไกส�าคญัท่ีจะหลอ่หลอมใหผู้บ้รหิาร และพนกังาน มีความเช่ือมั่น 

ในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของตนท่ีพึงมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

มีจรยิธรรมและทศันคตท่ีิดีในการท�างาน และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 

และเผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ (www.TheErawan.com) 

2. คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ

บรษัิทฯ ก�าหนดคณุสมบตัิของกรรมการ สอดคลอ้ง และเขม้กวา่ 

ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กรรมการมีวาระ

การด�ารงต�าแหนง่คราวละ 3 ปี มีขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีชดัเจน มีการ

ถ่วงดลุอ�านาจระหวา่งกนัของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร ประกอบ

ดว้ย ประธานกรรมการบรษัิทเป็นคนละคนกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

โดยมีบทบาท อ�านาจ หนา้ท่ีแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน 

เพ่ือสง่เสรมิใหเ้กิดดลุยภาพระหวา่งการบรหิารและการก�ากบัดแูล 

คณะกรรมการบรษัิท มี 11 คน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 4 คน 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 6 คน และผูบ้รหิารท่ีด�ารงต�าแหนง่กรรมการ 1 คน 

คณะกรรมการบรษัิท แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะ เพ่ือใหมี้การ

แบง่แยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบอยา่งชดัเจนเหมาะสม และมีนโยบาย 

ในการพิจารณาสบัเปลีย่นกรรมการ (Rotation) ในคณะกรรมการชดุ

ยอ่ย ตามความเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย มีหนา้ท่ี 

ในการน�าเสนอนโยบายท่ีไดร้บัมติเห็นชอบจากคณะของตนต่อ 

คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุยอ่ยแตง่ตัง้เลขานกุาร เพ่ือท�า

หนา้ท่ีรบัผิดชอบในการตดิตาม และประสานงานระหวา่งกรรมการ 

กบัฝ่ายจดัการ เพ่ือใหแ้นใ่จไดว้า่มีการปฏิบตัติามนโยบายท่ีวางไว ้และ

บนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระทั้ง

คณะไม่นอ้ยกว่า 3 คน ท่ีมีความรูท้างดา้นบญัชี การเงิน และ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอเพ่ือท�า

หน้าท่ีรับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทาน

ความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน และติดตามการบริหาร
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ความเสี่ยงท่ีส �าคญัอย่างต่อเน่ือง พิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตัง้/โยก

ยา้ย/เลิกจา้งหวัหนา้สายงานท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะเลขานุการ 

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาคดัเลอืก/แตง่ตัง้/ถอดถอน และเสนอคา่ตอบแทน 

ผูส้อบบญัชี พิจารณาสอบทาน และเปิดเผยขอ้มลูการท�ารายการ 

ท่ีเก่ียวโยงกนั (Connected Transaction) ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์

ก�าหนดอยา่งครบถว้น โปรง่ใส 

คณะกรรมการยุทธศาสตรแ์ละการลงทนุ ประกอบดว้ย กรรมการ 

8 คน มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการพิจารณาและก�าหนดทิศทางธรุกิจแผน

ยทุธศาสตรร์ะยะยาวขององคก์ร และกลั่นกรองโครงการลงทนุการ

ขายทรพัยส์นิ ตามแผนยทุธศาสตรเ์พ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนทางการเงิน 

ท่ีเหมาะสม ตลอดจนใหค้ �าแนะน�าและค�าปรกึษาแก่ฝ่ายบริหาร 

ในการหาชอ่งทางการด�าเนินธรุกิจ

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภบิาล ประกอบดว้ย กรรมการท่ี 

ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 3 คน มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการพิจารณาโครงสรา้ง

คณะกรรมการบรษัิท ก�าหนดคณุสมบตัเิฉพาะต�าแหนง่ พิจารณา

และสรรหาบคุคลผูท้รงคณุวฒิุเขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการ ตลอดจน

ประเมินผลงานของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

และก�ากบัดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัปฏิบตัติาม

แนวทางการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

และจรยิธรรมธรุกิจ (Code of Conduct)

คณะกรรมการพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและก�าหนดค่าตอบแทน 

ประกอบดว้ย กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร 3 คน ท�าหนา้ท่ีรบัผิดชอบ

ในการน�าเสนอนโยบายเพ่ือพฒันา ประเมินความรูค้วามสามารถ และ

ก�าหนดคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู จดัท�าแผนสบืทอดต�าแหนง่ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู ตลอดจนพิจารณานโยบายการบรหิารทรพัยากร

บคุคล

3. คุณสมบตักิรรมการบริษัท (Qualification of Directors) 

โปรดดตูามรายละเอียดใน หวัขอ้ “โครงสรา้งการถือหุน้และการบรหิาร” 

หนา้ 31 

4. บทบาทของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย และ 

ขอ้พงึปฏิบตัขิองผูบ้รหิาร ครอบคลมุถงึหนา้ท่ี และภารกิจหลกัโดย 

ใหฝ่้ายจดัการมีอิสระในการก�าหนดแผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารตาม

วตัถปุระสงค ์และพนัธกิจของบรษัิทฯ และเสนอขออนมุตัแิผนจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิท ตอ้งจดัใหมี้การประชมุระหวา่งกรรมการอิสระ

ดว้ยกันเอง และผูบ้ริหารระดบัรองลงมาจากผูบ้ริหารสงูสดุของ 

ฝ่ายจดัการตามล�าพงั

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บรษัิทฯ ก�าหนดจ�านวนครัง้ท่ีจดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

และคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยการนดัหมายและแจง้ใหก้รรมการ 

และผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งทราบลว่งหนา้ตลอดทัง้ปี โดยก�าหนดวาระ 

ใหก้รรมการอิสระไดป้ระชมุรว่มกนั เพ่ือแลกเปลีย่นความเหน็อยา่ง

เป็นอิสระ โดยไมมี่ผูบ้รหิารสงูสดุของฝ่ายจดัการ อยูร่ว่มในท่ีประชมุ 

เพ่ือพิจารณาและแลกเปลีย่นความเหน็ระหวา่งกนั

ปี 2563 บรษัิทฯ จดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 11 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ คณะกรรมการยทุธศาสตรแ์ละการลงทนุ 

6 ครัง้ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 2 ครัง้ และคณะ

กรรมการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและก�าหนดคา่ตอบแทน 2 ครัง้ 

ทกุครัง้มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

และเก็บไว ้ณ ส�านกังานเลขานกุาร และบน Data Server ซึง่ผูมี้ 

สว่นเก่ียวขอ้งภายในสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก ตามตารางการ 

เขา้ประชมุของกรรมการ ประจ�าปี 2563 ดงัตอ่ไปนี้

JW Marriott Bangkok : NAMI Japanese Restaurant

058 รายงานประจ�าปี 2563  |  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



ตา
รา

งแ
สด

งก
าร

เข้
าป

ระ
ชุม

ขอ
งก

รร
ม

กา
รบ

ริษั
ท

 ป
ระ

จ�า
ปี

 2
56

3

รา
ยช

ื่ อก
รร

มก
าร

ต�า
แห

น่ง
วา

ระ
กา

รด
�าร

งต
�าแ

หน
่ง

จ�า
นว

นค
รั ้ง

ที่ เ
ข้า

ปร
ะช

ุม/
จ�า

นว
นค

รั ้ง
ที่ จ

ัดใ
ห้ม

ีกา
รป

ระ
ชุม

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิษัท
คณ

ะก
รร

มก
าร

ตร
วจ

สอ
บ

คณ
ะก

รร
มก

าร
ยุท

ธศ
าส

ตร
์แล

ะก
าร

ลง
ทุน

คณ
ะก

รร
มก

าร
สร

รห
าแ

ละ
บร

รษั
ทภ

ิบา
ล

คณ
ะก

รร
มก

าร
พั
ฒ

นา
 

ผู้บ
ริห

าร
ระ

ดับ
สูง

แล
ะก

�าห
นด

ค่า
ตอ

บแ
ทน

1.
 น

าย
ชนิ

นท
 ์ว

อ่ง
กศุ

ลกิ
จ

ปร
ะธ

าน
กร

รม
กา

ร

กร
รม

กา
ร

27
 เม

.ย
.2

56
1-

ปัจ
จบุ

นั

เม
.ย

. 2
56

2-
25

65

11
/1

1

2.
 ด

ร. 
กลุ

ภทั
รา

 ส
โิร

ดม
กร

รม
กา

รอิ
สร

ะ
เม

.ย
. 2

56
3-

25
66

11
/1

1
4/

4

3.
 น

าย
เอ

กส
ทิธิ์

 โช
ตกิ

เส
ถีย

ร
กร

รม
กา

รอิ
สร

ะ
เม

.ย
. 2

56
3-

25
66

11
/1

1
4/

4
2/

2

4.
 รศ

. ด
ร. 

สม
ปร

ะวิ
ณ

 ม
นัป

ระ
เส

รฐิ
กร

รม
กา

รอิ
สร

ะ
เม

.ย
. 2

56
1-

25
64

*
11

/1
1

4/
4

5.
 น

าย
บร

รย
ง พ

งษ
พ์า

นิช
กร

รม
กา

รอิ
สร

ะ
เม

.ย
. 2

56
2-

25
65

11
/1

1
2/

2

6.
 น

าย
สพุ

ล 
วธั

นเ
วค

นิ
กร

รม
กา

ร
เม

.ย
. 2

56
1-

25
64

*
11

/1
1

2/
2

7.
 น

าง
พนิ

ดา
 เท

พก
าญ

จน
า

กร
รม

กา
ร

เม
.ย

. 2
56

3-
25

66
11

/1
1

2/
2

8.
 น

าง
อา

รด
า 

วอ่
งก

ศุล
กิจ

กร
รม

กา
ร

เม
.ย

. 2
56

3-
25

66
11

/1
1

6/
6

2/
2

9.
 น

าย
กวิ

น 
วอ่

งก
ศุล

กิจ
กร

รม
กา

ร
เม

.ย
. 2

56
2-

25
65

11
/1

1
6/

6
2/

2

10
. น

าย
กษ

มา
 บ

ณุ
ยค

ปุต
์

กร
รม

กา
ร

เม
.ย

. 2
56

1-
25

64
*

11
/1

1
6/

6

11
. น

าย
เพ

ชร
 ไก

รน
กุลู

กร
รม

กา
ร 

กร
รม

กา
รผ

ูจ้ดั
กา

รใ
หญ่

เม
.ย

. 2
56

1-
25

64
*

1 
ม.

ค.
25

61
-ปั

จจ
บุนั

11
/1

1
6/

6

12
. น

าง
วร

รณ
สม

ร ว
รร

ณ
เม

ธี
กร

รม
กา

ร ค
ณ

ะก
รร

มก
าร

ชดุ
ยอ่

ย
มิ.

ย.
 2

56
1-

25
64

6/
6

13
. น

าย
ณ

ฐัพ
งษ

 ์ว
อ่ง

กศุ
ลกิ

จ
กร

รม
กา

ร ค
ณ

ะก
รร

มก
าร

ชดุ
ยอ่

ย
มิ.

ย.
 2

56
1-

25
64

5/
6

14
. น

าย
สพุ

ชัร
 ว

ธัน
เว

คนิ
กร

รม
กา

ร ค
ณ

ะก
รร

มก
าร

ชดุ
ยอ่

ย
ม.

ค.
25

64
-2

56
7

6/
6 

15
. น

าง
สา

ว 
พร

รณ
พร

 เท
พก

าญ
จน

า*
*

กร
รม

กา
ร ค

ณ
ะก

รร
มก

าร
ชดุ

ยอ่
ย

ก.
ค.

25
63

-2
56

6
5/

5

สดั
สว่

นก
าร

เข
า้ป

ระ
ชมุ

เฉ
ลีย่

ตอ่
คณ

ะ
10

0%
10

0%
97

.8
7%

10
0%

10
0%

หม
าย

เห
ต ุ

 * 
เส

นอ
แต

ง่ต
ัง้ใ

หก้
ลบั

เข
า้ด

�าร
งต

�าแ
หน

ง่อี
กว

าร
ะห

นึง่
 ต

อ่ที่
ปร

ะช
มุส

าม
ญั

ผูถ้ื
อห

ุน้ป
ระ

จ�า
ปี 

25
64

 ใน
วนั

ที่ 
27

 เม
ษา

ยน
 2

56
4

   
   

   
   

   
  *

* น
าง

สา
วพ

รร
ณ

พร
 เท

พก
าญ

จน
า 

แต
ง่ต

ัง้เ
มื่อ

วนั
ที่ 

29
 ก

รก
ฏา

คม
 2

56
3

059รายงานประจ�าปี 2563  |  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



6. การประเมนิผลงานคณะกรรมการบริษัท

บรษัิทฯ จดัใหมี้การประเมินผลงานคณะกรรมการบรษัิททกุปี และ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส �าหรบับริษัท 

จดทะเบียน ในการใหค้ณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิทรว่มกนัพิจารณาผลงานและปรบัปรุง

แกไ้ข โดยการประเมินฯ ไดป้รบัมาจากแบบประเมินท่ีฝ่ายพฒันา 

ธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ฉบบัเดือนกมุภาพนัธ ์2558 น�ามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะการ

ประกอบธรุกิจ และครอบคลมุการปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการ

บรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะ (Board of Directors and 

Sub Committee) ประกอบดว้ย 

1. แบบประเมินผลงานคณะกรรมการบรษัิท 

2. แบบประเมินผลงาน คณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือประเมินการ

ท�างานของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะประกอบดว้ย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee (AC))

2.2 คณะกรรมการยทุธศาสตรแ์ละการลงทนุ (Strategic and 

Investment Committee (SIC))

2.3 คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and 

Corporate Governance Committee (NCG))

2.4 คณะกรรมการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและก�าหนดคา่ตอบแทน 

(Management Development and Compensation 

Committee (MDC))

3. แบบประเมินตนเอง (Self assessment) เพ่ือใชป้ระเมินการท�า

หนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมของตนเอง

สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการประจ�าปี 2563 

ความเหน็ของกรรมการ รอ้ยละ 100 เหน็ดว้ยกบัโครงสรา้ง และองค์

ประกอบของกรรมการวา่มีความเหมาะสม มีกรรมการอิสระท่ีเพียง

พอท�าใหมี้การถ่วงดลุอ�านาจแบบสมดลุ กรรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี

ของตน มีความอิสระในการตดัสนิใจโดยไมถ่กูครอบง�าโดยบคุคลใด 

บคุคลหนึง่ กรรมการทกุคนปฏิบตัหินา้ท่ีของตนดว้ยความรบัผิดชอบ

ในการดแูลการบรหิารกิจการใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

และมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัฝ่ายจดัการสามารถหารอืกนัไดอ้ยา่งตรงไป

ตรงมา มีการพฒันาตนเองและพฒันาผูบ้รหิารอยา่งเหมาะสม ท�าใหมี้

ความเขา้ใจในธรุกิจอยา่งเพียงพอ 

7. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและ

บรรษัทภิบาล มีหนา้ท่ีในการก�าหนดนโยบาย และกระบวนการ

สรรหากรรมการท่ีชดัเจน ประกอบดว้ยกระบวนการในการตรวจ

สอบคณุสมบตัิเบือ้งตน้ของผูท่ี้ถกูเสนอช่ือ เพ่ือใหแ้น่ใจวา่เป็นไป

ตามคณุสมบตัขิองกรรมการ และถกูตอ้งตามกระบวนการคดัเลอืก 

เพ่ือติดตอ่ทาบทามใหเ้ขา้ด�ารงต�าแหน่ง และเสนอขอแตง่ตัง้จาก 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ พิจารณารบัรองคณุสมบตัิของ

กรรมการท่ีพน้จากต�าแหนง่ตามวาระใหก้ลบัเขา้ด�ารงต�าแหนง่อีกวาระ

หนึง่จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ โดยจะน�าขอ้สรุปจากการประเมินผลงาน 

ของกรรมการในขณะท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นรายบุคคลมาประกอบ 

การพิจารณา

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

เป็นไปโดยอิสระ ไมอ่ยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของผูห้นึง่ผูใ้ด โดยฝ่ายจดัการ 

จะจดัใหมี้การปฐมนิเทศบรรยายสรุป (Briefing) เพ่ือใหก้รรมการ 

หรือผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ใจแนวทางการด�าเนินธุรกิจ และแผน

ยทุธศาสตรข์ององคก์ร

คณะกรรมการบรษัิท มอบหมายใหค้ณะกรรมการพฒันาผูบ้รหิาร

ระดบัสงูและก�าหนดค่าตอบแทน มีหนา้ท่ีสรรหาและจดัท�าแผน

สบืทอดต�าแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือใหก้ารท�าหนา้ท่ีเป็นไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง ปอ้งกนัไมใ่หก้ารด�าเนินธรุกิจหยดุชะงกั 

Grand Hyatt Erawan Bangkok: Salvia
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การพัฒนากระบวนการ เพ่ือสร้างและพัฒนาแนวคิด
และความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในบริษัท

ลูกค้า

เจาหนี้

คู่ค้า

คู่แข่งขัน

รัฐ

พนักงานและ
ครอบครัวพนักงาน

ผู้ถือหุ้น

ชุมชน สังคม
และสิ�งแวดล�อม

ภาพรวม
ความรับผิดชอบต่อ

สังคม

8. ความรับผิดชอบตอ่สังคม “CSR” 

คณะกรรมการบรษัิท ก�าหนดยทุธศาสตรใ์นการด�าเนินธรุกิจไวห้ลาย

ประการ และมีความมุง่มั่นท่ีจะพฒันาธรุกิจอยา่งยั่งยืนโดยการพฒันา

กระบวนการเพ่ือสรา้งและพฒันาแนวคิดดา้นความรบัผิดชอบตอ่

สงัคมจากภายในบรษัิทฯ (CSR-in-process) ซึง่หมายถงึการด�าเนิน

ธรุกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ 

พนกังาน ครอบครวัพนกังาน ลกูคา้ เจา้หนี ้คูค่า้ คูแ่ขง่ขนั รฐั ชมุชน 

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และมีการจดัสรรงบประมาณส�าหรบัท�าโครงการ 

“ด ิเอราวณั เพ่ือสงัคมและสิง่แวดลอ้ม” เพ่ือท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

ใหก้บัชมุชนใกลเ้คียงกบัทรพัยส์นิของบรษัิทฯ และสงัคมทั่วไปโดยสว่น

รวม(CSR-after-process) อยา่งตอ่เน่ืองและยั่งยืน 

บรษัิทฯ ไดร้บัประโยชนจ์ากการพฒันากระบวนการเพ่ือสรา้งและ

พฒันาแนวความคิดดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมซึง่ค �านงึถึงผูมี้

สว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย นอกจากการสรา้งคณุคา่ใหส้งัคมโดยทั่วไปแลว้

ยงัสง่ผลใหบ้รษัิทฯ เป็นบรษัิทท่ีมีการด�าเนินธรุกิจดว้ยความเป็นธรรม 

สนบัสนนุการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสร ีหลกีเลีย่งการด�าเนินการท่ี

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และการละเมิดทรพัยส์นิทาง

ปัญญา ก่อใหเ้กิดกระบวนการตอ่ตา้นการทจุรติทกุรูปแบบ (อา่นเพ่ิม

เตมิในหวัขอ้ “นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น”, “นโยบายการปอ้งกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงิน

แก่การก่อการรา้ย”) และ “นโยบายการพฒันาอยา่งยั่งยืน” ตลอดจน

เตรยีมความพรอ้มส�าหรบั ISO 37001 ระบบการจดัการปอ้งกนัการ

ตดิสนิบน (Anti-bribery management systems) ค�านงึถงึการเคารพ

สทิธิมนษุยชน การปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม การพฒันาชมุชน 

สงัคมและสิง่แวดลอ้มภายใตแ้นวคดิดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม

จากภายใน จงึก�าหนดใหเ้ป็นหลกัปฏิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

ดงัตอ่ไปนี ้(อา่นเพ่ิมเตมิใน “คูมื่อจรยิธรรมธรุกิจ (Code of Conduct)” 

บนเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ) 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่ผู้ถอืหุน้ 

(Duties and Responsibilities of the Board to Shareholder)

คณะกรรมการบรษัิท ค�านงึถงึสทิธิของผูถื้อหุน้โดยไมจ่ �ากดัเฉพาะสทิธิ

ขัน้พืน้ฐานท่ีกฎหมายไดก้�าหนดไว ้ ไดแ้ก่ การซือ้ขายหรอืโอนหุน้การ

มีสว่นแบง่ในก�าไร การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของบรษัิทฯ อยา่งเพียงพอ 

การเขา้รว่มประชมุเพ่ือใชส้ทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือแตง่ตัง้/ 

ถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และเรือ่งส �าคญัท่ีมีผลกระทบ

ตอ่บรษัิทฯ เชน่ การจดัสรรก�าไร การก�าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบั

และหนงัสอืบรคิณหส์นธิ การลดทนุหรอืเพ่ิมทนุ และการอนมุตัริายการ

พิเศษ ทัง้นี ้คณะกรรมการ ไดก้�ากบัดแูลการใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานท่ี 

และวาระการประชมุ ตลอดจนเอกสารขอ้มลูทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เรือ่งท่ีตอ้งตดัสนิใจในท่ีประชมุแก่ผูถื้อหุน้ และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชมุ รวมถงึขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตท่ีิไม่

ยุง่ยาก สถานท่ีในการจดัประชมุสะดวก และไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยมากนกั

ในการเดนิทางมารว่มประชมุ 

คณะกรรมการบรษัิท เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอวาระการประชมุผูถื้อ

หุน้สามญัประจ�าปีลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยก�าหนดเกณฑท่ี์

ชดัเจน เผยแพรไ่วใ้นเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ เพ่ืออ�านวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถสง่เอกสารเพ่ือเสนอวาระการประชมุลว่ง

หนา้ทกุปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิท สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่จะท�าใหผู้ถื้อหุน้สามารถก�าหนดทิศทางการลง

คะแนนเสยีง โดยมีช่ือและขอ้มลูของกรรมการอิสระ 4 คน เพ่ือเป็นทาง

เลอืกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และก�าหนดใหมี้การเผยแพรข่อ้มลู

ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนั

ประชมุ และจดัสง่เอกสารใหท้นัเวลาเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลา

ศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุลว่งหนา้อยา่งเพียงพอ และในระหวา่ง

การประชมุบรษัิทฯ ใหค้วามส�าคญัในทกุขัน้ตอนการน�าเสนอ ไมมี่การ 

เพ่ิมหรอืสลบัวาระแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวาระแต่งตัง้
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กรรมการ บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสทิธิเลอืกกรรมการภายใต้

ขอ้มลูท่ีเพียงพอเป็นรายบคุคล และเก็บบตัรลงคะแนนไวเ้ป็นหลกัฐาน

ครบทกุคะแนนเสยีงทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง และหาก

ตรวจสอบแลว้พบวา่บตัรลงคะแนนมีความไมส่มบรูณจ์ะนบัเป็นบตัร

เสยี ซึง่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2563 ไมพ่บบตัรเสยี 

ในการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ ประธานกรรมการบรษัิท ประธานคณะ

กรรมการชดุยอ่ย กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เขา้รว่มประชมุ

ครบทกุคนเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเหน็ และสามารถ

ซกัถามตอ่ท่ีประชมุในเรือ่งตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยประธานกรรมการ

บรษัิท ประธานกรรมการชดุยอ่ย กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

เขา้ร่วมประชุมและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาไดซ้กัถามอย่าง

เพียงพอเหมาะสมแตไ่มไ่ดท้ �าใหร้ะยะเวลาในการประชมุนานเกินไป 

โดยจะสรุปประเดน็ค�าถามค�าตอบท่ีมีสาระส�าคญัและเก่ียวเน่ืองกบั

วาระท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ มตขิองท่ีประชมุ และผลคะแนนการลงมตไิว้

ในรายงานการประชมุ และเผยแพรร่ายงานการประชมุภายในก�าหนด 

14 วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มวีดีทศันบ์รรยากาศในการ

ประชมุผา่นเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ

นอกเหนือจากความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท ตอ่ผูถื้อหุน้ 

ดงักลา่วขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการบรษัิท ไดก้�าหนดนโยบายความ

รบัผิดชอบระดบับริษัทท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทัง้ทางตรง

และทางออ้ม ซึง่รวมถงึความรบัผิดชอบท่ีมีตอ่ผูถื้อหุน้ดว้ย โดยมี 

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี้

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตอ่ผู้ถอืหุน้ 

(Responsibilities to Shareholders)

1. บรหิารจดัการบรษัิทฯ ใหเ้ป็นสถาบนัท่ีมีคณุภาพ ยดึมั่นในความ

ถกูตอ้ง สรา้งความเขม้แขง็ และความเจรญิเตบิโตท่ียั่งยืนใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้ในระยะยาว

2. ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความสามารถ และความระมดัระวงัเย่ียง

วิญญชูนผูป้ระกอบธุรกิจพึงกระท�าภายใตส้ถานการณอ์ย่าง

เดียวกนั

3. ปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความสจุรติ และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่

และรายยอ่ย และเพ่ือผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้งโดยรวม

4. จดัการดแูลไมใ่หท้รพัยส์นิของบรษัิทฯ ตอ้งสญูคา่หรอืสญูเสยีไป

โดยไมเ่กิดประโยชน์

5. รายงานสถานะและผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ อยา่งถกูตอ้ง

สม�า่เสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ

6. ไมเ่ปิดเผยสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของบรษัิทฯ ตอ่ผูอ่ื้นโดยมิชอบ

7. ไมด่ �าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึง่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผล

ประโยชน ์โดยมิไดแ้จง้ใหบ้รษัิทฯ ทราบ

8. เคารพสทิธิ และความเทา่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ทกุราย ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ี

เป็นผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้ท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูถื้อหุน้ตา่งชาต ิ

ใหไ้ดร้บัการปฏิบตัท่ีิเทา่เทียมกนั 

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตอ่ผู้ลงทนุสัมพนัธ ์

(Responsibilities to Investor Relations)

บรษัิทฯ แตง่ตัง้หนว่ยงานดแูลผูล้งทนุสมัพนัธ ์ เพ่ือท�าหนา้ท่ีรวบรวม

ขอ้มลูท่ีส �าคญัของบรษัิทฯ ไวอ้ยา่งครบถว้นและเพียงพอท่ีผูล้งทนุ 

รายยอ่ย/สถาบนั ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และภาครฐั ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ

ติดต่อไดโ้ดยตรง ณ ส�านกังานท่ีท�าการของบริษัทฯ หรือคน้หา 

รายละเอียด และขา่วสารไดท้างเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ หรอืสอบถาม

ขอ้มลูเพ่ิมเตมิผา่น IR@TheErawan.com 

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตอ่สทิธิในการเข้าถงึข้อมูลของ 

ผู้มส่ีวนไดเ้สีย (Responsibilities of the Right to Access 

Information of Stakeholders)

บรษัิทฯ ใหส้ทิธิการเขา้ถงึขอ้มลูของผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย ก�าหนด

แนวทาง และขอ้ควรปฏิบตัสิ �าหรบัผูบ้รหิาร และพนกังาน เม่ือตอ้ง

ตดิตอ่สมัพนัธก์บัผูมี้สว่นไดเ้สยีอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และเปิด

โอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 

เพ่ือใหข้อ้แนะน�าท่ีเป็นประโยชนต์อ่การบรหิาร และสรา้งมลูคา่เพ่ิม

ใหก้บับรษัิทฯ โดยตรงท่ี บรษัิท ด ิ เอราวณั กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 2 อาคารเพลนิจิต เซน็เตอร ์ชัน้ 6 ถนนสขุมุวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 

10110 หรอืตดิตอ่ท่ีส �านกับรรษัทภิบาล GCG@TheErawan.com 

ขอ้มลูท่ีไดร้บัถือเป็นความลบัสง่ตรงใหก้บัคณะกรรมการบรษัิท 

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตอ่พนักงานและครอบครัวพนักงาน 

(Responsibilities to Employees and Families)

1. ก�าหนดโครงสรา้งผลตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัอตัรา

ตลาด ตามความรูค้วามสามารถ ความรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีการ

งาน และพฤตกิรรม ผา่นกระบวนการประเมินยทุธศาสตร ์3 ระดบั 

ไดแ้ก่ ยทุธศาสตรอ์งคก์ร ยทุธศาสตรส์ายงาน และยทุธศาสตรฝ่์าย

งาน และการประเมินผลงานเชิงทกัษะ และเชิงพฤตกิรรม (CSB 

- Competency Skill Behavior) ในลกัษณะ 360 องศา โดยให ้

ผูบ้งัคบับญัชาประเมินผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาประเมิน

ผูบ้งัคบับญัชา และ การประเมินตนเอง 

2. ปรบัปรุงและจดัหาสวสัดิการท่ีดีและประโยชนอ่ื์นท่ีเหมาะสม 

เชน่ การประกนัอบุตัเิหตสุ �าหรบัพนกังานและผูบ้รหิารท่ีเดนิทาง

ไปปฏิบตังิานนอกสถานท่ี การท�าประกนัสขุภาพ การใหว้งเงิน 

คา่รกัษาพยาบาลคนไขน้อก การตรวจสขุภาพประจ�าปี การจดัให้

มีเครือ่งด่ืมบรกิารพนกังาน เป็นตน้
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3. สรา้งความเขา้ใจในเป้าหมาย บทบาทและความรบัผิดชอบ 

ใหโ้อกาสเจรญิกา้วหนา้ตามเหตผุล สรา้งการยอมรบัและรบัรูใ้น

ผลงานท่ีท�า 

4. การใหร้างวลัและการลงโทษตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของความถกูตอ้ง 

และกระท�าดว้ยความสจุรติ

5. ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท�างานใหมี้ความปลอดภยั 

ตอ่ชีวิต สขุภาพอนามยั ทรพัยส์นิ สนบัสนนุใหมี้บรรยากาศท่ีดี 

และเอือ้อ�านวยใหพ้นกังานท�างาน

6. มีระบบการท�างานท่ีชดัเจนมีประสทิธิภาพ ใหโ้อกาสไดใ้ชค้วาม

รูค้วามสามารถ และสนบัสนนุใหมี้การเรยีนรูเ้พ่ือพฒันาความ

สามารถ ใหโ้อกาสและใหค้วามส�าคญักบัการมีสว่นรว่มของ

พนกังาน

7. เผยแพรข่อ้พงึปฏิบตัทิางจรยิธรรมแก่พนกังาน เพ่ือใหม้ั่นใจวา่

พนกังานเขา้ใจและปฏิบตัติามอยา่งทั่วถงึ

8. ปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน

และสวสัดภิาพของพนกังาน 

9. หลกีเลีย่งการกระท�าใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรมและไมถ่กูตอ้ง ซึง่มีผล 

กระทบตอ่ความกา้วหนา้และมั่นคงในอาชีพ และใหค้วามเคารพ 

ตอ่สทิธิสว่นบคุคล 

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตอ่ลูกค้า 

(Responsibilities to Customers)

1. ก�าหนดนโยบายการตัง้ราคาท่ียตุธิรรม และเหมาะสม

2. การพิจารณาเง่ือนไขทางการคา้ การเจรจาทางธรุกิจ ไมมี่รายการ

ใดเป็นพิเศษ โดยยดึหลกัเสมือนกบัการท�ารายการกบับคุคล

ภายนอก (Arm’s Length Basis) ทกุรายการ

3. จดัหา และปรบัปรุงระบบการใหบ้รกิารท่ีเหมาะสม และเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้

4. จดัท�าสญัญาท่ีเป็นธรรมกบัลกูคา้ ไมท่ �าใหล้กูคา้เสยีประโยชน ์หรอื

มีขอ้เสยีเปรยีบในทางการคา้

5. เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน ์อยา่งตรงไป

ตรงมา ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และไมบ่ดิเบือนขอ้เทจ็จรงิ

6. รกัษาสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของลกูคา้เสมือนหนึง่สารสนเทศ

ของบรษัิทฯ และไมน่�าไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองและพวกพอ้ง

7. ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชนใ์ด ๆ  ท่ีไมส่จุรติ หรอืเกินกวา่

ขนบธรรมเนียมปฎิบตัโิดยทั่วไป อนัเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการ

ตดัสนิใจอยา่งหนึง่อยา่งใดท่ีท�าใหเ้กิดความไมช่อบธรรม

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตอ่เจา้หนี/้คู่ค้า 

(Responsibilities to Suppliers and Creditors)

1. เปิดโอกาสใหมี้การแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรม โดยก�าหนด

วิธีการจดัซือ้ วา่จา้งท�าของ และบรกิารท่ีเหมาะสม เนน้ความ

โปรง่ใส และมีประสทิธิภาพ ไดแ้ก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา 

วิธีประมลูงาน วิธีพิเศษ และวิธีจดัซือ้จากส่วนราชการและ

รฐัวิสาหกิจ และมีการออกแบบสอบถามความเหน็ตอ่การเขา้รว่ม

ประมลูงาน เพ่ือปรบัปรุงกระบวนการท�างานอยูเ่สมอ

2. ไมเ่จาะจงผลติภณัฑ ์หรอืพยายามเลอืกสรรคณุลกัษณะท่ีโนม้

เอียงไปทางผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์นึ่งอย่างจงใจ นอกจาก

จะมีเหตผุลสนบัสนนุความจ�าเป็นอยา่งเพียงพอ กรณีท่ีมีการ

เปลีย่นแปลงผลติภณัฑ ์หรอืคณุลกัษณะเฉพาะของตวัผลติภณัฑ ์

จะตอ้งบอกกลา่วใหผู้ค้า้ทราบ และหากจ�าเป็นตอ้งใหเ้สนอราคา

ใหม ่ผูเ้สนอราคารายเดมิจะตอ้งไดร้บัโอกาสในการเสนอราคา

อยา่งเทา่เทียมกนั

3. ตอ้งเลอืกสรรผูเ้สนอราคาท่ีดี และสนใจตอ่การเสนอราคาอยา่ง

แทจ้รงิ ไมเ่ชิญผูเ้สนอราคาเพียงเพ่ือใหค้รบจ�านวนตามระเบียบ 

และผูเ้สนอราคาทกุรายตอ้งไดร้บัรายละเอียด ขอ้มลูและเง่ือนไข

อยา่งเดียวกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร กรณีมีการบอกกลา่วดว้ย

วาจาจะตอ้งมีการยืนยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรอีกครัง้หนึง่

4. ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการจดัซือ้ วา่จา้งท�าของ 

และบรกิาร ตอ้งเปิดเผยขอ้มลู และ/หรอื ลกัษณะความสมัพนัธ์

สว่นบคุคลของตนเอง คูส่มรส ญาตสินิท หรอืมีความสมัพนัธ์

สว่นบคุคลกบัผูเ้สนอราคารายใดรายหนึง่ท่ีสง่ผลใหเ้กิดความ 

ไมโ่ปรง่ใสในการปฏิบตัหินา้ท่ีโดยตรง และใหแ้สดงความรบัผิด

ชอบโดยการไมอ่ยูร่ว่มในกระบวนการพิจารณาตดัสนิชีข้าด

5. การรบัหรอืการใหส้ิง่ของ ของขวญั ของก�านลัหรอืผลประโยชน์

อ่ืนใด รวมถงึการบรกิาร การอ�านวยความสะดวก หรอืการเลีย้ง

รบัรองกบัเจา้หนี/้คูค่า้ ตอ้งไมเ่กินกวา่ธรรมเนียมปฏิบตัโิดยทั่วไปท่ี

ไมเ่ป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสนิใจอยา่งหนึง่อยา่งใดท่ีท�าให้

เกิดการปฏิบตัหินา้ท่ีอยา่งไมช่อบธรรม

6. จดัท�าสญัญาท่ีเป็นธรรม และปฏิบตัติามขอ้ตกลงท่ีมีตอ่เจา้หนี ้ 

/ คูค่า้ กรณีท่ีคาดวา่จะไมส่ามารถปฏิบตัไิด ้ตอ้งรบีเจรจากบัเจา้หนี ้

/ คูค่า้ โดยเรว็ เพ่ือรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข และปอ้งกนัไมใ่หเ้กิด

ความเสยีหาย

7. ละเวน้การกระท�าใดๆ ท่ีชว่ยใหเ้จา้หนี/้คูค่า้ ไมต่อ้งเสยีภาษีท่ีพงึ

จะเสยีใหก้บัรฐั

8. เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน ์อยา่งตรงไป

ตรงมา ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และไมบ่ดิเบือนขอ้เทจ็จรงิ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตอ่คู่แข่งทางการค้า 

(Responsibilities to Competitors)

1. ประพฤต ิปฏิบตัภิายใตก้รอบกตกิาการแขง่ขนัท่ีดี

2. ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ยวิธีการ

ท่ีไมส่จุรติ หรอืไมเ่หมาะสม

3. ไมพ่ยายามท�าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหา

ในทางรา้ย โดยปราศจากซึง่มลูความจรงิ
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4. ใหค้วามรว่มมือเพ่ือเสรมิศกัยภาพทางธรุกิจใหเ้จรญิเตบิโตอยา่ง

ยั่งยืน การรว่มกนัดแูลความปลอดภยั ความสงบเรยีบรอ้ยในพืน้ท่ี

สาธารณะบรเิวณโดยรอบ และรว่มกนัแกปั้ญหาเม่ือมีเหตกุารณท่ี์

กระทบตอ่การด�าเนินธรุกิจ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตอ่ภาครัฐ 

(Responsibilities to the Public Sector)

1. ปฏิบตัิตามนโยบายของรฐั รวมทัง้ปฏิบตัิตามกฎหมาย และ 

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

2. สง่เสรมิการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตรยิ์

เป็นประมขุ

3. ด�าเนินภารกิจดว้ยความรบัผิดชอบ และสนนัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ 

กบัภาครฐัและองคก์รอ่ืนท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ชมุชน สงัคม

4. ไมก่ระท�าการใด ๆ  ท่ีมีผลเสยีหายตอ่ชมุชน สงัคม และประเทศชาติ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตอ่ชุมชน สังคม และสิง่แวดล้อม 

(Responsibilities to the Communities, the Society and the 

Environment)

1. ไมก่ระท�าการใด ๆ ท่ีจะมีผลเสยีหายตอ่ทรพัยากรธรรมชาต ิและ

สิง่แวดลอ้ม

2. ใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมท่ีมีสว่นในการสรา้งสรรคส์งัคมทัง้ภาครฐั 

และเอกชนอยา่งสม�า่เสมอ

3. ปลกูฝังจิตส�านึกของความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และ 

สิง่แวดลอ้ม ใหเ้กิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ืองและ

จรงิจงั

4. อนมุตังิบประมาณส�าหรบัท�าโครงการ “ด ิ เอราวณั เพ่ือสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม” และโครงการ “Happy Home Happy Stay 

พกัสบายกาย เท่ียวสบายใจ” ตามความเหมาะสม แตไ่มเ่กินรอ้ยละ 

0.5 ของก�าไรสทุธิของทกุปี 

การดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลักบรรษัทภบิาลทีด่แีละจริยธรรมธุรกจิ 

(Compliance with Corporate Governance and the Business 

Code of Conduct)

บรษัิทฯ ก�าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนกังานทกุคนท่ีจะตอ้งรบัทราบ และปฏิบตัติามหนา้ท่ีความรบั

ผิดชอบของตนอยา่งจรงิจงั และก�าหนดให ้คณะกรรมการสรรหาและ

บรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate Governance Committee 

(NCG)) มีหนา้ท่ีในการก�ากบัดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ทกุระดบัปฏิบตัติามแนวทางการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรยิธรรม

ธรุกิจ โดยมีเลขานกุาร เป็นผูช้ว่ยในการประสานตดิตาม และรายงาน

ผลเพ่ือใหมี้การรวบรวม เผยแพรข่อ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้ ผา่นชอ่งทางการ

สือ่สารภายใน และภายนอกองคก์ร 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน 

(Responsibilities of Executives and Employees)

บรษัิทฯ ก�าหนดหลกับรรษัทภิบาลส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (Executives 

Ethical Standards) และขอ้พงึปฏิบตัขิองพนกังาน (Best Practices 

for Employees) โดยมีบทลงโทษสถานหนกัในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน 

และ/หรอืมีการกระท�าการใดๆ ในลกัษณะจงใจไมป่ฏิบตั ิดงันี ้

หลักบรรษัทภบิาลส�าหรับผู้บริหารระดบัสูง 

(Executives Ethical Standards)

1. รกัษาความลบัไมใ่หร้ัว่ไหล และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศท่ีเป็น

ความลบัของบรษัิทฯ ใหบ้คุคลภายนอกโดยตนเองไมมี่อ�านาจหนา้ท่ี

2. ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัขอ้มลูทางการเงิน และ/หรอืขอ้มลูอ่ืนท่ี

อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ หา้มท�าการซือ้ขาย 

หลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ภายในชว่งเวลา 30 วนั ก่อนวนัท่ีเปิด

เผยผลการด�าเนินงานหรอืรายการทางธรุกิจตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)

3. ผูบ้รหิารสีร่ายแรกรองจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูอ้ �านวยการ 

ฝ่ายบญัชีตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละ

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ภายใน 3 วนัท�าการ ตามท่ีส�านกังาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) 

ก�าหนด

4. ละเวน้หรอืหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็ตอ่บคุคลภายนอก หรอื

สือ่มวลชนในเรือ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ โดยตนเองไมมี่อ�านาจหนา้ท่ี

5. ไมใ่ชต้ �าแหนง่หนา้ท่ี และ/หรอืขอ้มลูท่ีไดร้บัจากการปฏิบตัหินา้ 

ท่ีแสวงหาประโยชนเ์พ่ือตนเอง และผูอ่ื้นโดยมิชอบ

6. ไมด่ �าเนินการใด  ๆหรอืเขา้ไปมีสว่นรว่มในการกระท�าหรอืปกปิดการ 

กระท�าใดๆ ในลกัษณะซึง่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

หรอือาจท�าใหไ้มส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดด้ว้ยความยตุธิรรมหรอื

เขา้ไปมีสว่นรว่มในการปกปิดการกระท�าใด  ๆท่ีผิดกฎหมาย

7. ไมก่ระท�าการใดๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้ง หรอืรบัสิง่ของ ของขวญั  

ของก�านลัหรอืผลประโยชนอ่ื์นใดจากบคุคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีหรอืธรุกิจ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ ยกเวน้ในโอกาสอนัควรตามธรรมเนียมปฏิบตัิ

โดยทั่วไป ซึง่ไมค่วรมีมลูคา่เกินกวา่ 3,000.- บาท (สามพนับาท) 

หากไม่สามารถปฏิเสธไดใ้หเ้ปิดเผยและน�าส่งของไวท่ี้ส �านกั 

บรรษัทภิบาล

8. ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งในการเจรจาธรุกิจท่ีมีมลูคา่เกิน 100,000.- บาท 

(หนึง่แสนบาท) ใหเ้ปิดเผยลกัษณะความสมัพนัธส์ว่นบคุคลของ

ตนเอง/คูส่มรส และญาตสินิท ตามแบบเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลสง่

ใหส้ �านกับรรษัทภิบาล เพ่ือเสนอความเหน็ตอ่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และควรหลกีเลีย่งการใชโ้ทรศพัทมื์อถือ และใหมี้พนกังานเขา้รว่ม

เจรจาดว้ยอยา่งนอ้ย 1 คน
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9. การเจรจาท่ีเก่ียวกบัการประมลูงานใหจ้ดัประชมุท่ีส �านกังานของ 

บรษัิทฯ เทา่นัน้ ยกเวน้ กรณีจ�าเป็น ใหแ้จง้ส �านกับรรษัทภิบาล

ล่วงหนา้และใหมี้ผูแ้ทนจากคณะกรรมการประมูลงานร่วม 

อยูด่ว้ยอยา่งนอ้ย 1 คน

10. ไมใ่ชห้รอืใหข้อ้มลู หรอืชีแ้นะใดๆ เก่ียวกบัรายละเอียดของการ

ด�าเนินงาน ท่ีมีผลใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูเ้ขา้ประมลูรายใดรายหนึง่

หรอืหลายรายมีการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบในการเสนอราคา 

ข้อพงึปฏบิตัขิองพนักงาน (Best Practices for Employees)

1. ปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ เท่ียงธรรม ดว้ยความรบัผิดชอบ 

รอบคอบ ทุม่เทก�าลงักาย และก�าลงัความคดิในการท�างานโดยถือ

ประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็นส�าคญั

2. ปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความขยนัหมั่นเพียร รวมทัง้แสวงหาแนวทาง 

ในการพฒันาและปรบัปรุงงาน ใหมี้ประสทิธิภาพอยูเ่สมอ

3. ใชท้รพัยส์ินของบริษัทฯ ใหไ้ดป้ระโยชนอ์ย่างเต็มท่ีและดแูล

มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย อีกทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

โดยไมเ่กิดประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ และไมน่�าไปใชเ้พ่ือประโยชนข์อง

ตนเองและผูอ่ื้น

4. หา้มเขา้ไปมีสว่นรวมในการกระท�าหรอืปกปิดการกระท�าใดๆ 

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ หรอือาจท�าใหไ้ม่

สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดด้ว้ยความยตุธิรรม หรอืเขา้ไปมีสว่นรว่ม 

ในการปกปิดการกระท�าใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย

5. เสรมิสรา้งการท�างานเป็นทีมโดยใหค้วามรว่มมือ ชว่ยเหลอืเกือ้กลู

ซึง่กนัและกนั เพ่ือประโยชนต์อ่งานของบรษัิทฯ 

6. ผูบ้งัคบับญัชาพงึปฏิบตัตินใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของผูใ้ตบ้งัคบั

บญัชาโดยท�าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี

7. พนกังานพงึปฏิบตัติอ่ผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ และปฏิบตัิ

ตอ่เพ่ือนรว่มงานดว้ยความมีน�า้ใจและเคารพในศกัดิศ์รขีองผูอ่ื้น

8. เอาใจใสแ่ละด�าเนินการทกุอยา่งท่ีจะรกัษาความปลอดภยัและ

สภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท�างาน

9. ห้ามใช้ข้อมูลท่ีไดร้ับจากการปฏิบัติหน้าท่ีไปเพ่ือแสวงหา 

ผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรอืผูอ่ื้นโดยมิชอบ

10. ตอ้งรกัษาความลบัของบรษัิทฯ โดยดแูลระมดัระวงัมิใหเ้อกสาร

หรอืข่าวสารอนัเป็นความลบัของบรษัิทฯ รั่วไหลหรอืตกไปถึง 

ผูท่ี้ไมเ่ก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตใุหเ้กิดความเสยีหายแก่บรษัิทฯ

11. ละเวน้หรอืหลกีเลี่ยงการแสดงความคดิเหน็ตอ่บคุคลภายนอก 

หรอืสือ่มวลชนในเรือ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ โดยตนเองไมมี่อ�านาจ

หนา้ท่ีหรอืเรือ่งอนัใดท่ีอาจกระทบตอ่ช่ือเสยีงและการด�าเนินงาน

ของบรษัิทฯ

12. ไมก่ระท�าการใดๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้ง หรอืรบัสิง่ของ ของขวญั 

ของก�านลัหรอืผลประโยชนอ่ื์นใดจากบคุคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีหรอืธรุกิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ ยกเวน้ในโอกาสอนัควรตามธรรมเนียม

ปฏิบตัโิดยทั่วไป ซึง่ไมค่วรมีมลูคา่เกินกวา่ 3,000.- บาท (สามพนั

บาท) หากไมส่ามารถปฏิเสธไดใ้หเ้ปิดเผยและน�าสง่ของไวท่ี้ส �านกั

บรรษัทภิบาล

13. ไมน่ �าผลงานของบคุคลอ่ืนมาแอบอา้งเป็นผลงานของตนเอง

14. ไมอ่าศยัต�าแหนง่หนา้ท่ีหรอืแสวงหาประโยชนเ์พ่ือตนและผูอ่ื้น 

โดยมิชอบ

15. ไมก่ระท�าการใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ภาพลกัษณแ์ละ 

ช่ือเสยีงของบรษัิทฯ

16. แจง้หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูบ้รหิาร หากพบวา่มีการกระท�าใดๆ 

โดยมิชอบหรอืผิดกฎหมายในบรษัิทฯ 

JW Marriott Bangkok : TSU Japanese Restaurant
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Anti-Corruption Policy

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บรษัิทฯ บรหิารจดัการโดยยดึหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ

ก�าหนดนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบท่ีอาจเกิดขึน้

จากการปฏิบตังิานและการตดิตอ่กบัผูมี้สว่นไดเ้สยี ซึง่บรษัิทฯ ก�าหนด

ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม 

ยดึถือปฏิบตัโิดยเครง่ครดั 

ค�านิยาม

การคอรร์ปัชั่น (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบน การใชต้ �าแหนง่ 

หนา้ท่ี และ/หรอืการใชข้อ้มลูท่ีไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีการงาน

ของบรษัิทฯ ไปกระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการเอือ้ประโยชนใ์หก้บัตนเอง 

พวกพอ้ง และ/หรอืผูอ่ื้นเพ่ือใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิ ผลประโยชนอ่ื์นใด 

ท่ีไมเ่หมาะสมทางธรุกิจ หรอืผลประโยชนอ่ื์นใดโดยมิชอบแก่ตนเอง

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมถึงการกระท�าใดๆ ท่ีขดัหรือแยง้กบั

จรยิธรรมธรุกิจของบรษัิทฯ ยกเวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรอืจารตี

ทางการคา้ใหก้ระท�าได ้

รูปแบบของการคอรรั์ปช่ัน ประกอบดว้ย 4 รูปแบบหลกั

1. การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถงึ การใหก้ารสนบัสนนุ

ทางการเงิน สิง่ของ และ/หรอืการเขา้รว่มกิจกรรม ตลอดจนการสง่

เสรมิใหพ้นกังานเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองในนามของบรษัิทฯ 

เพ่ือใหไ้ดม้าซึง่ความไดเ้ปรยีบทางธรุกิจการคา้ ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการ

ท่ีพนกังานเขา้รว่มกิจกรรมตามสทิธิเสรภีาพสว่นบคุคล

 บรษัิทฯ มีนโยบายด�าเนินธรุกิจอยา่งเป็นกลาง ไมฝั่กใฝ่ทางการเมือง 

หรอืนกัการเมืองมืออาชีพท่ีสงักดัพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่ 

และจะไม่น�าเงินทนุ หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนใดไป 

เพ่ือเป็นการชว่ยเหลอืทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเอือ้ประโยชนท์างธรุกิจ 

2. การบริจาคเพือ่การกุศล หมายถงึ เงินท่ีจา่ยไปเพ่ือศาสนา 

การศึกษา สาธารณประโยชน ์ ฯลฯ ทัง้นีมี้ความเสี่ยงท่ีจะ

เกิดคอรร์ปัชั่นเน่ืองจากเก่ียวขอ้งกับการใชจ้่ายเงินโดยไม่มี 

ผลตอบแทนท่ีมีตวัตนอาจท�าใหเ้กิดความเสีย่งตอ่บรษัิทฯ ท่ีใชเ้ป็น

ขอ้อา้งหรอืเสน้ทางส�าหรบัการคอรร์ปัชั่น และเพ่ือไมใ่หก้ารบรจิาค

เพ่ือการกศุลมีวตัถปุระสงคแ์อบแฝง บรษัิทฯ จงึก�าหนดนโยบายและ

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบรจิาคเพ่ือการกศุล กระบวนการสอบทาน 

และรายละเอียดการควบคมุไวด้งัตอ่ไปนี้

2.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพ่ือการกุศล

ดังกล่าวจริง และมีการด�าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้

วตัถปุระสงคข์องโครงการประสบผลส�าเรจ็ และก่อใหเ้กิด

ประโยชนต์อ่สงัคมอยา่งแทจ้รงิ

2.2 ตอ้งพิสจูนไ์ดว้า่การบรจิาคเพ่ือการกศุลดงักลา่วไมมี่สว่น

เก่ียวขอ้งกับผลประโยชนต์่างตอบแทนใหก้ับบุคคลใด 

หรือหน่วยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรติคุณตาม

ธรรมเนียมปฏิบตัทิั่วไป เชน่ การตดิตราสญัลกัษณ ์(Logo) 

การประกาศรายช่ือ ณ สถานท่ีจดังาน หรอืในสื่อเพ่ือการ

ประชาสมัพนัธอ่ื์น เป็นตน้

3. เงนิสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินท่ีจ่ายไปโดย

มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือธุรกิจ ตราสินคา้ หรอืช่ือเสียงของบรษัิทฯ 

ซึง่มีความเสีย่ง เน่ืองจากเป็นการจา่ยเงินส�าหรบัการบรกิารหรอื

ผลประโยชนท่ี์ยากตอ่การวดัผลและตดิตาม เงินสนบัสนนุอาจ

ถกูเช่ือมโยงไปเก่ียวขอ้งกบัการใหส้ินบน บรษัิทฯ จงึก�าหนด

นโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเงินสนบัสนนุ กระบวนการ

สอบทาน และรายละเอียดการควบคมุ รวมทัง้การประเมินผล

ท่ีไดร้บัไวด้งัตอ่ไปนี้

3.1 ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ท�ากิจกรรมตาม

โครงการดงักลา่วจรงิ และเป็นการด�าเนินการเพ่ือสนบัสนนุ

ใหว้ตัถปุระสงคข์องโครงการประสบผลส�าเรจ็ และก่อใหเ้กิด

ประโยชนต์อ่สงัคมอยา่งแทจ้รงิ 

3.2 ตอ้งพิสจูนไ์ดว้่าการใหเ้งินสนบัสนนุหรือประโยชนอ่ื์นใด 

ท่ีสามารถค�านวณเป็นตวัเงินได ้ เชน่ การใหท่ี้พกัและอาหาร 

เป็นตน้ ไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนต์า่งตอบแทนให้

กบับคุคลใด หรอืหนว่ยงานใด ยกเวน้ การประกาศเกียรตคิณุ

ตามธรรมเนียมธรุกิจทั่วไป

4. ค่าของขวัญ ค่าบริการตอ้นรับ (Hospitality) และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วข้อง หมายถงึ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้เน่ืองในโอกาสพิเศษ ตาม

ประเพณีนิยม หรอืระเบียบแบบแผนทางการคา้ มีความเสีย่งท่ีจะ

ถกูใชเ้ป็นชอ่งทางใหท้ �าการทจุรติคอรร์ปัชั่น บรษัิทฯ จงึก�าหนด

นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการใหแ้ละการรบัของขวญั เพ่ือใหมี้

กระบวนการในการพิจารณาวา่ไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามประเพณี

นิยม หรอืระเบียบแบบแผนทางการคา้จรงิ
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การแจง้เบาะแส และมาตรการคุ้มครอง

หากผูใ้ดพบหรอืมีขอ้สงสยัโดยเฉพาะเรือ่งการไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณ 

ระเบียบ กฎเกณฑ ์และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือไดร้บัการแจง้

เบาะแสไมว่า่จากภายในหรอืภายนอก บรษัิทฯ มีหนว่ยงานอิสระท่ีจะ

ท�าการพิจารณารายละเอียดเพ่ือสบืหาขอ้เทจ็จรงิตามกระบวนการ

ดงัตอ่ไปนี้

1. กระบวนการหาข้อเทจ็จริง บรษัิทฯ ก�าหนดชอ่งทางในการตดิตอ่

และรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไวบ้นเวบ็ไซต ์และในคูมื่อจรยิธรรมธรุกิจ 

โดยก�าหนดกระบวนการหาขอ้เท็จจรงิท่ีรวดเรว็และเป็นระบบ 

ประกอบดว้ย 

1.1 ความชดัเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน

ตอ้งเป็นความจรงิ และ/หรอืมีความเพียงพอท่ีจะน�าสบืได้

1.2 สาระส�าคัญ เบาะแสหรือข้อรอ้งเรียนท่ีมีสาระส�าคัญ 

ผูร้บัเรื่องจะพิจารณาสง่ใหค้ณะกรรมการวินยั ซึง่สมาชิก

ประกอบดว้ย หนว่ยงานอิสระ (Compliance) หนว่ยงาน

ทรพัยากรบุคคล หน่วยงานตน้เรื่องของผูถู้กรอ้งเรียน 

และหน่วยงานตน้เรื่องของผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน 

(กรณีเป็นพนกังาน) เพ่ือขยายผลหาขอ้เทจ็จรงิ

1.3 ผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน จะไดร้บัความคุม้ครองสทิธิอยา่ง

เทา่เทียมกนัไมว่า่จะเป็นพนกังานหรอืบคุคลภายนอก 

1.4 ผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน สามารถเลอืกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือ 

ท่ีอยู ่หรอืหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ได ้เวน้แตผู่แ้จง้เบาะแส

หรอืผูร้อ้งเรยีน เห็นวา่การเปิดเผยขอ้มลูจะท�าใหบ้รษัิทฯ 

สามารถรายงานความคืบหนา้ หรอืสอบถามขอ้มลูท่ีเป็น

ประโยชนเ์พ่ิมเตมิ หรอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิใหท้ราบ หรอืบรรเทา

ความเสยีหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ย่ิงขึน้ 

2. กระบวนการใหค้วามเป็นธรรม คณะกรรมการวินยั จะพิจารณา

ใหค้วามเป็นธรรม และปกป้องผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน 

ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียน ผูถู้กรอ้งเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน

กระบวนการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จรงิ และการรายงาน ตอ้งเก็บ

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเทา่ท่ีจ�าเป็น โดยค�านงึ

ถึงความปลอดภยั และความเสียหายของผูแ้จง้เบาะแสหรือ 

ผูร้อ้งเรยีน ผูถ้กูรอ้งเรยีน หรอืผูท่ี้รว่มมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรอืบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการลงนามให้

สตัยาบนัรว่มกนั

3. กระบวนการรายงาน คณะกรรมการวินยั มีหนา้ท่ีรายงานขอ้

เทจ็จรงิโดยตรงตอ่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (President) และ/หรอื 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของเรื่องท่ีเกิดขึน้ โดยการพิจารณา

ความเหมาะสมของการน�าเสนอรายงานต่อผูมี้อ �านาจหนา้ท่ี 

รบัผิดชอบใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการวินยั ซึง่ก�าหนด

กรอบการพิจารณาไวด้งัตอ่ไปนี้

3.1. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (President) เป็นเรือ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบรหิารงานปกตทิั่วไป และอยูภ่ายใตก้ารก�ากบัดแูลของ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นเรื่อง 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ/หรอืการ

จงใจกระท�าการทจุรติตอ่หนา้ท่ีท่ีสง่ผลกระทบอยา่งรา้ยแรง

3.3 คณะกรรมการบรษัิท (Board of Directors) เป็นเรื่องท่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เหน็วา่สมควรรายงาน

ตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพ่ือทราบ และ/หรอืเพ่ือพิจารณา

ด�าเนินการในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการก�ากบัดแูล 

และ/หรอืเรือ่งท่ีมีผลกระทบตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

4. กระบวนการลงโทษ และการแจง้ผลการด�าเนินการ 

4.1 การลงโทษ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยวินยัพนกังานของ 

บรษัิทฯ และ/หรอืขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

4.2 กรณีท่ีสามารถตดิตอ่ผูใ้หเ้บาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนได ้บรษัิทฯ 

จะแจง้ผลการด�าเนินการใหท้ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร

4.3 หวัหนา้สายงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตามผลการปรบัปรุงแกไ้ข 

(ถา้มี) และรายงานใหผู้มี้อ �านาจทราบตามล�าดบั 
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Anti-Money Laundering and Countering
the Financing of Terrorism Policy

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การก�าหนดนโยบาย

เพ่ือใหก้ารด�าเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย (บรษัิทฯ) เป็นไป

ตามขัน้ตอนท่ีถกูตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน และมาตรฐานสากลดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

คณะกรรมการบรษัิท จงึก�าหนดนโยบายดา้นการปอ้งกนัและปราบปราม 

การฟอกเงินและการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

นโยบายการรบัลกูคา้ นโยบายการบรหิารความเสีย่งเก่ียวกบัการฟอกเงิน 

ของลกูคา้ และก�าหนดการก�ากบัดแูลใหบุ้คลากรภายในองคก์ร

ปฏิบตัติามนโยบายดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ 

การตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยของบรษัิทฯ 

นโยบายดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและการ

ตอ่ตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

บรษัิทฯ มีหนา้ท่ี และจรรยาบรรณในการก�าหนดนโยบายและแนวทาง 

ในการปฏิบตัเิพ่ือการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ตา้น 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และมุ่งมั่นในการ

ปอ้งกนัมิใหบ้รษัิทฯ เป็นแหลง่ฟอกเงินและสนบัสนนุทางการเงินแก่ 

การก่อการรา้ย โดยการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและแนวทาง

ปฏิบตัิท่ีส �านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินก�าหนดขึน้

อยา่งเครง่ครดั

บรษัิทฯ ก�าหนดนโยบายล�าดบัรองและมาตรการตา่งๆ เพ่ือรองรบั

นโยบายขา้งตน้ ประกอบดว้ย นโยบายการรบัลกูคา้ นโยบายการ

บรหิารความเสีย่งเก่ียวกบัการฟอกเงินของลกูคา้ แนวปฏิบตัใินการ

ตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จรงิเก่ียวกบัลกูคา้ รวมทัง้การก�ากบัดแูล

ใหบ้คุลากรภายในองคก์รปฏิบตัติามนโยบาย มาตรการ และแนวทาง

ปฏิบตัดิงักลา่ว อยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันี ้

นโยบายการรับลูกค้า 

บริษัทฯ มีหนา้ท่ีตอ้งจดัใหล้กูคา้แสดงตน ด�าเนินการตรวจสอบ

พิสจูนท์ราบและระบตุวัตนของลกูคา้ ก่อนพิจารณาอนมุตัริบัลกูคา้ 

ตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน

นโยบายการบริหารความเสีย่งเกีย่วกับการฟอกเงนิของลูกค้า 

บรษัิทฯ มีหนา้ท่ีบรหิารความเสี่ยงเก่ียวกบัการฟอกเงินของลกูคา้ 

ก่อนพิจารณาอนมุตัริบัลกูคา้ตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายวา่ดว้ยการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

แนวปฏบิตัใินการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกับลูกค้า

บริษัทฯ มีหนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ 

อยา่งสม�า่เสมอและตอ่เน่ือง จนกวา่จะยตุคิวามสมัพนัธก์บัลกูคา้ตาม

บทบญัญตัแิหง่กฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

การก�ากับดแูลใหบุ้คลากรภายในองคก์รปฏบิตัติามนโยบายการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและการตอ่ตา้นการสนับสนุน

ทางการเงนิแก่การก่อการร้ายของบริษัทฯ

1. บรษัิทฯ ก�าหนดใหผู้บ้รหิารทกุระดบั พนกังาน รวมทัง้บรษัิทคูค่า้ 

(บรษัิทผูบ้รหิารโรงแรม) ปฏิบตัติามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบตัิ

ดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้น 

การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยโดยเครง่ครดั

2. บริษัทฯ ก�าหนดใหมี้ผูบ้ริหารท่ีมีอ�านาจท�าหนา้ท่ีก�ากบัดแูล 

การปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

และเป็นผูต้ดิตอ่ประสานงานกบัส�านกังานปอ้งกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน

3. บรษัิทฯ ก�าหนดมาตรการการควบคมุความเสีย่งในการฟอกเงิน

และการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยท่ีอาจเกิดขึน้ 

จากการใชบ้รกิารตา่งๆ ของบรษัิทฯ 

4. บรษัิทฯ สนบัสนนุและสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร 

พนกังาน รวมทัง้บรษัิทคูค่า้ (บรษัิทผูบ้รหิารโรงแรม) มีความรู ้

ความเขา้ใจดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ 

การตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยอยา่งเพียงพอ 

ท่ีจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงินไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

5. บรษัิทฯ ก�าหนดใหมี้ค�าสั่ง ระเบียบ และคูมื่อการปฏิบตัิงาน 

ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย

6. ผูบ้รหิารทกุระดบั พนกังาน รวมทัง้บรษัิทคูค่า้ (บรษัิทผูบ้รหิาร

โรงแรม) ตอ้งปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ 

ดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้น 

การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยโดยเครง่ครดั
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บรษัิท ด ิเอราวณั กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะผูน้ �าธรุกิจโรงแรม

ในประเทศไทยและประเทศฟิลปิปินสไ์ดต้ระหนกัถงึบทบาทส�าคญั

ตอ่อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว โดยการประกอบธรุกิจการลงทนุ พฒันา 

และบรหิารโรงแรมนัน้อาจสง่ผลกระทบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น 

ตัง้แต ่ลกูคา้ พนกังาน หนว่ยงานภาครฐั พนัธมิตรธรุกิจ คูค่า้ นกัลงทนุ 

เจา้หนี ้สงัคมและชมุชน รวมถงึสิง่แวดลอ้ม ซึง่บรษัิทฯ ไดส้รา้งทัง้ 

ผลกระทบเชิงบวก เชน่ การสรา้งการเตบิโตของเศรษฐกิจและการจา้งงาน 

ในชมุชน การพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวใหเ้ตบิโต แตใ่นขณะเดียวกนั

บรษัิทฯ ก็ไดส้รา้งผลกระทบเชิงลบดว้ยเหมือนกนั เชน่ การก่อใหเ้กิด 

ขยะและของเสยี การใชพ้ลงังานเกินความจ�าเป็น

บรษัิทฯ จงึมีความมุง่มั่นในการด�าเนินธรุกิจโดยการตระหนกัและ

เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการพฒันาอยา่งยั่งยืน (Sustainability 

Development) และน�ามาใชเ้ป็นแนวทางในการด�าเนินงานขององคก์ร 

ครอบคลมุทกุมิตทิัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ภายใต้

หลกับรรษัทภิบาลท่ีดี และมุง่ด �าเนินธรุกิจใหเ้กิดประโยชนแ์ละเตบิโต

อยา่งยั่งยืนไปพรอ้มกบัผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งเหมาะสม 

บรษัิทฯ จึงไดก้�าหนดนโยบายในการปฏิบตัิเพ่ือการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน ดงันี ้

1. ปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้ก�าหนดท่ีเก่ียวขอ้งในการด�าเนินธรุกิจ

ทัง้ในประเทศไทยและประเทศฟิลปิปินส ์รวมถงึตอ่ตา้นการทจุรติ

ทกุรูปแบบ

2. ก�ากบัดแูลกิจการอยา่งมีประสทิธิภาพดว้ยความถกูตอ้ง โปรง่ใส 

และมีจรยิธรรมท่ีดี โดยค�านงึถงึผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีเป็นหลกั

3. มุ่งเนน้การสรา้งความสมดลุระหว่างอตุสาหกรรม เศรษฐกิจ 

สงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย เพ่ือการด�าเนินธรุกิจ 

ท่ีเตบิโตอยา่งยั่งยืน

4. ยึดหลักการด�าเนินงานโดยการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 

ความเสมอภาคและไมแ่บง่แยก

5. สรา้งการมีส่วนรว่มและการตระหนกัรูข้องผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

ทกุฝ่ายเก่ียวกบันโยบายการพฒันาท่ียั่งยืนของบรษัิทฯ และโรงแรม

ในเครือทกุแห่ง และมุ่งเนน้การน�าแนวปฏิบตัิเพ่ือการพฒันา 

ท่ียั่งยืนไปใชใ้นการบริหารจดัการห่วงโซ่คณุค่าทกุส่วนอย่าง 

ตอ่เน่ือง

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่ งยืนถือเป็นความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการบรษัิท และฝ่ายจดัการ ท่ีจะรว่มกนัขบัเคลือ่นอยา่งเป็น

รูปธรรมและเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทกุคนท่ีจะน�าไปปฏิบตัอิยา่งจรงิจงั 

และเป็นสว่นหนึง่ในทกุกระบวนการท�างานเพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิอยา่ง

เป็นรูปธรรม

Sustainable Development Policy 

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายเพชร ไกรนุกูล
กรรมการผู้จดัการใหญ่
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การวิเคราะห์ 
โอกาสทางธุรกิจ

การออกแบบและ 
การก่อสร้าง

การตลาดและ 
การขาย

การบริหารและ 
การจัดการ

การบริหาร 
สินทรัพย์

การพัฒนาความ 
พึงพอใจของลูกค้า

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มส่ีวนไดเ้สียของธุรกจิ
บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคญักบัการสรา้งการมีสว่นรว่มกบักลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่อยา่งตอ่เน่ือง โดยไดร้ะบกุลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สยีครอบคลมุ  8  กลุม่หลกั 

ไดแ้ก่ (1) พนกังาน (2) ลกูคา้ (3) พนัธมิตรธรุกิจ (4) คูค่า้ (5) ผูถื้อหุน้/เจา้หนี ้ (6) หนว่ยงานภาครฐั (7) ชมุชน (8) สิง่แวดลอ้ม โดยไดมี้ 

การสือ่สารและรบัฟังความคดิเหน็ผา่นชอ่งทางตา่งๆ และน�าความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สยีมาพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการด�าเนิน

ธรุกิจขององคก์รใหย้ั่งยืน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางส่ือสาร ความคาดหวัง/ความสนใจ

พนกังาน • จดัการประชมุพนกังาน เพ่ือใหผู้บ้รหิารไดพ้บปะพนกังาน 

และจดักิจกรรมสานความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังาน 

ในบรษัิทฯ

• การส�ารวจความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังาน

• การประเมินผลงานประจ�าปี

• การสือ่สารผา่นชอ่งทางออนไลน์

• การปฐมนิเทศพนกังานใหม่

• คา่ตอบแทนสทิธิประโยชนแ์ละสวสัดกิารตา่ง ๆ

• การดแูลพนกังานอยา่งเทา่เทียม

• โอกาสในการพฒันาศกัยภาพและความกา้วหนา้ของ

พนกังาน

• ผลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ท่ีเตบิโตอยา่งยั่งยืน

• ความพงึพอใจในการท�างาน

ลกูคา้ • การส�ารวจความพงึพอใจของลกูคา้

• เวบ็ไซตบ์รษัิทฯ และสือ่ออนไลน ์

• การปฏิสมัพนัธก์บัลกูคา้ขณะใหบ้รกิาร

• กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมทางการตลาด 

ผา่นสือ่ตา่งๆ และการออก Roadshow

• การรอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะ ความคดิเหน็ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ  

ทัง้ของบรษัิทฯ และสาธารณะ

• สนิคา้และบรกิารท่ีมีประสทิธิภาพและตรงตามความ

ตอ้งการของลกูคา้

• การเปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ  ไดอ้ยา่งครบถว้นและถกูตอ้ง 

ทนัเวลา

• การแกไ้ขปัญหา ขอ้รอ้งเรยีน ไดอ้ยา่งทนัทว่งทีและ

ไมน่ิ่งเฉย

• การรกัษาความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัของ

ลกูคา้

พนัธมิตรธรุกิจ • การประชมุรว่มกบัผูบ้รหิารและพนกังาน

• ตวัแทนพนกังานท่ีท�าหนา้ท่ีตดิตอ่กบัพนัธมิตรทางธรุกิจ

• กิจกรรมของบรษัิทฯ กิจกรรมเพ่ือสงัคม

• การด�าเนินธรุกิจรว่มกนัอยา่งยั่งยืน

• สรา้งคณุคา่และผลประโยชนท์างธรุกิจรว่มกนั

• การใหก้ารสนบัสนนุอยา่งทนัทว่งทีเม่ือเกิดปัญหา

• การเป็นพนัธมิตรท่ีดีตอ่กนัในระยะยาว

• กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งท่ีโปรง่ใส เป็นธรรม และ 

ตรวจสอบได้

• จรรยาบรรณธรุกิจ

Sustainability Development

การด�าเนินงานเพ่ือความยั่งยืน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางส่ือสาร ความคาดหวัง/ความสนใจ

คูค่า้ • กระบวนการคดัเลือกและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ของคูค่า้และผูร้บัเหมา

• การประเมินความพึงพอใจของคู่คา้ในกระบวนการ 

ของบรษัิทฯ

• กิจกรรมของบรษัิทฯ กิจกรรมเพ่ือสงัคม

• การใหข้อ้มลูท่ีครบถว้นและปฎิบตัติอ่คูค่า้อยา่งเป็น

ธรรมและเทา่เทียม

• การสรา้งความสมัพนัธอ์ยา่งยั่งยืนในระยะยาว

ผูถื้อหุน้/เจา้หนี ้ • การรายงานผลประกอบการประจ�าไตรมาสและรายปี 

ผา่นชอ่งทางตลาดหลกัทรพัย ์และเวบ็ไซตบ์รษัิท

• การประชมุสามญัผูถื้อหุน้

• การประชมุรว่มกบันกัลงทนุและนกัวิเคราะห ์เจา้หนี ้

• กิจกรรมเย่ียมชมบรษัิทฯ และกิจการ

• ชอ่งทางการสื่อสารตา่งๆ อาทิ เวบ็ไซต ์  อีเมล และ 

โทรศพัท์

• ผลการด�าเนินงานท่ีเตบิโตอยา่งยั่งยืน และผลตอบแทน

ทางการลงทนุท่ีคุม้คา่

• การเปิดเผยขอ้มลูท่ีชดัเจน ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา

• การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีความโปรง่ใส และอยูภ่ายใต ้

จรรยาบรรณธรุกิจ

• การปฏิบตัติามเง่ือนไขและขอ้ตกลง ภาระผกูพนั และ

การช�าระเงินตามก�าหนดเวลา

• การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และนักลงทุนมีส่วนร่วม 

ในการแสดงความคิดเห็นต่อผลการด�าเนินธุรกิจ 

ของบรษัิทฯ

• การเป็นพนัธมิตรท่ีดีตอ่กนัในระยะยาว

หนว่ยงานรฐั • การประชมุกบัหนว่ยงานภาครฐัตามวาระตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง

• การรายงานผลการด�าเนินงานตามวาระ

• การสือ่สาร หารอืกบัเจา้หนา้ท่ีภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง

• การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน 

ภาครฐัอยา่งตอ่เน่ือง

• แบง่ปันขอ้มลูของธรุกิจกบัหนว่ยงานรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง

• การย่ืนขอใบอนญุาต

• การปฏิบตัิตามขอ้ก�าหนด และนโยบายของภาครฐั

อยา่งครบถว้นและตอ่เน่ือง

• การใหค้วามรว่มมือในการแบง่ปันขอ้มลูท่ีมีประโยชน์

• การมีสว่นรว่ม และสนบัสนนุนโยบายและโครงการของ

ภาครฐั

ชนุชน • ส�ารวจขอ้มลู ขอ้เสนอแนะ ความคดิเหน็ในชมุชน

• กิจกรรมพฒันาสงัคมและชมุชน และการมีสว่นรว่ม 

กบัชมุชนผา่นการจา้งงาน จดัซือ้ผลผลติชมุชน

• การรอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะ ความคดิเหน็ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ  

ทัง้ของบรษัิทฯ และสาธารณะ

• การอยูร่ว่มกนัโดยปราศจากขอ้ขดัแยง้

• การจา้งงานและการเตบิโตของเศรษฐกิจในชมุชน

• การรบัฟังขอ้รอ้งเรยีน การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่ง

ทนัทว่งที

สิง่แวดลอ้ม • ประเมินผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้ม • การลดผลกระทบท่ีมีตอ่สิง่แวดลอ้มจากการด�าเนินธรุกิจ

Grand Hyatt Erawan Bangkok: Campus
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การจดัล�าดบัความส�าคัญและการระบุประเดน็ทีส่�าคัญดา้น

ความยั่งยนื

บริษัทฯ ใหค้วามส�าคญัในการด�าเนินธุรกิจ ภายใตป้รชัญาท่ีว่า 

“ความส�าเรจ็ตอ้งมาพรอ้มดว้ยคณุธรรม” การสรา้งมลูคา่ทางธรุกิจ 

จงึตอ้งค�านงึถงึความรบัผิดชอบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย จงึไดก้�าหนด

ประเดน็ท่ีส �าคญัเพ่ือความยั่งยืนดงันี ้

1. การวิเคราะหป์ระเดน็ดา้นความยั่งยืน

 บรษัิทฯ น�าความสนใจ ความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 

ในหว่งโซค่ณุคา่ทางธรุกิจมาวิเคราะหส์รุปประเดน็ดา้นความยัง่ยืน

2. การจดัล�าดบัความส�าคญั

 น�าประเด็นดา้นความยั่งยืน มาพิจารณาโดยวิเคราะหจ์าก 

ผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบท่ีมีต่อการด�าเนินธุรกิจและ 

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ โดยค�านงึถงึมิตดิา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

และสิง่แวดลอ้มเพ่ือคดักรองประเดน็ท่ีมีนยัส�าคญัตอ่ความยั่งยืน 

ของบรษัิทฯ โดยเรยีงประเดน็ส�าคญัตามล�าดบั

3. การทวนสอบ

 คณะท�างานเพ่ือความยั่งยืนด�าเนินการทวนสอบความครบถว้น 

ของประเด็นส�าคญัต่อความยั่งยืนขององคก์ร แลว้น�าเสนอ

ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และคณะผูบ้รหิารรว่มกนัพิจารณา

ทวนสอบการจดัล�าดบัความส�าคญัและอนมุตัิประเด็นส�าคญั 

ดา้นความยั่งยืนเพ่ือน�าไปจดัท�าแผนงานเพ่ือด�าเนินการตอ่ไป

ประเดน็ส�าคัญดา้นความยั่งยนื
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม

• การก�ากบัดแูลกิจการ • ความปลอดภยั อาชีวอนามยั • การบรหิารพลงังานและทรพัยากร

• การพฒันาความพงึพอใจของลกูคา้ • การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล • การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก

• การบรหิารความเสีย่งและภาวะวิกฤต • นโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นสทิธิมนษุยชน

• การบรหิารหว่งโซอ่ปุทานธรุกิจ • การมีสว่นรว่มและพฒันาชมุชน/สงัคม

• การสง่เสรมินวตักรรมทางธรุกิจ

แนวทางการบริหารจดัการ
การบริหารความเสี่ยง

บรษัิทฯ ตระหนกัและใหค้วามส�าคญัตอ่การบรหิารความเสีย่งแบบ

ยั่งยืน และมีการทบทวนปัจจยัความเสี่ยงท่ีครอบคลมุทกุกิจกรรม

ทางธรุกิจโดยค�านงึถงึปัจจยัภายในและภายนอก รวมถงึการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของความเสีย่งท่ีมีตอ่การด�าเนินธรุกิจทัง้ทางตรง

และทางออ้มอยา่งตอ่เน่ือง โดยมุง่พฒันาแนวทางการบรหิารจดัการ 

และผลกัดนัใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมการท�างานในองคก์รเพ่ือ

สรา้งความเช่ือมั่นตอ่การบรรลเุปา้หมายใหก้บัผูมี้สว่นไดเ้สยีและลด

ความสญูเสยีท่ีอาจจะเกิดขึน้ ซึง่ปัจจยัความเสีย่งส�าคญัท่ีมีผลกระทบ 

ตอ่การด�าเนินธรุกิจของบรษัิทฯ ไดมี้การจดัท�าไวใ้นหนา้ 51

การบริหารความเสี่ยงภายใตภ้าวะวกิฤตจิากสถานการณ ์

COVID-19

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 

(COVID-19) ไดส้ง่ผลกระทบอยา่งมากโดยตรงตอ่กิจกรรมทางธรุกิจ

ของบรษัิทฯ ซึง่การด�าเนินการบรหิารความเสี่ยงทางธุรกิจในช่วง

ภาวะวิกฤตขิองบรษัิทฯ ไดเ้ริม่ขึน้ตัง้แตช่ว่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 

เพ่ือตอบสนองทนัท่วงทีกบักบัสถานการณ ์ ทางบรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้ 

ทีมบรหิารในการจดัการภาวะวิกฤตติามแผนการบรหิารความเสีย่งทาง

ธรุกิจเพ่ือเตรยีมแผนรบัมือและด�าเนินมาตรการตา่ง  ๆโดยมีการตดิตาม

สถานการณอ์ยา่งใกลชิ้ด

การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 

3 ระยะ ไดแ้ก่ 

(1) การแก้ไขและบรรเทาผลกระทบ (Resolve)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อการ

ด�าเนินงานของบรษัิทฯ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ทยอยปิดใหบ้รกิารโรงแรม

เป็นการชั่วคราวในประเทศไทยทัง้หมดจ�านวน 66 แห่ง ตัง้แต ่

วนัท่ี 1 เมษายน 2563 และโรงแรมในประเทศฟิลิปปินสท์ัง้หมด 

5 แหง่ ตัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2563 เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบ 

ระยะสัน้และไดเ้ริ่มทยอยกลบัมาเปิดใหบ้ริการโรงแรมบางกลุ่ม 

ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2563 โดยแบง่ออกเป็น 4 ระยะ

• ระยะท่ี 1 กลุม่โรงแรมฮ็อป อินน ์ประเทศไทย เน่ืองจากโรงแรม 

ในกลุม่นีเ้นน้กลุม่ลกูคา้ท่ีเดนิทางในประเทศเป็นหลกั โดยทยอยเปิด 

ใหบ้รกิารโรงแรมในกลุม่นีต้ัง้แตว่นัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 และ 

เปิดครบ 44 สาขาในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 

• ระยะท่ี 2 ในเดือนมิถนุายน   2563  บรษัิทฯ   ไดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิารโรงแรม 

ในพืน้ท่ีพทัยาและหวัหิน เน่ืองจากพืน้ท่ีดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีท่ีมี

สดัสว่นลกูคา้คนไทยสงูและสามารถเดินทางในระยะเวลาสัน้ 

โดยรถยนต ์ โดยเปิดใหบ้รกิารโรงแรมเมอรเ์คียว พทัยา โอเช่ียน 

รสีอรท์และ ไอบสิ หวัหิน ในวนัท่ี 12 มิถนุายน 2563 และโรงแรม 

ไอบสิ พทัยา ในวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563

• ระยะท่ี 3 ในเดือนกรกฎาคม 2563 ไดเ้ริ่มเปิดใหบ้ริการ

โรงแรมในกรุงเทพฯ ไดแ้ก่ โรงแรม แกรนด ์ ไฮแอท เอราวณั 

กรุงเทพ และ โรงแรม เจดบับลิว แมริออท กรุงเทพ โดยใน
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ระยะแรกบริษัทฯ ไดเ้นน้กลุ่มลูกคา้คนไทยในส่วนของรา้น

อาหารในโรงแรมเป็นหลัก รวมถึงการเปิดให้บริการกลุ่ม

โรงแรมราคาประหยดั 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ 

สาทร  และ ไอบสิ   กรุงเทพ   รเิวอรไ์ซด ์   และโรงแรมในพืน้ท่ีพทัยา 

เพ่ิมอีก 1 แหง่ ไดแ้ก่ โรงแรม ฮอลเิดย ์อินน ์พทัยา

• ระยะสดุทา้ย ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคมท่ีผา่นมา บรษัิทฯ เปิดใหบ้รกิาร

โรงแรมท่ีเหลอืทกุแหง่จ�านวน 14 แหง่ในประเทศไทย และโรงแรม 

ฮ็อป อินน ์5 แหง่ในประเทศฟิลปิปินส์

ส �าหรบัการบรหิารสภาพคลอ่งและกระแสเงินสดซึง่เป็นสิง่ท่ีบรษัิทฯ 

ใหค้วามส�าคญัอยา่งมากภายใตส้ถานการณนี์ ้บรษัิทฯ ไดด้ �าเนินการ

มาตรการตา่งๆ เพ่ือบรรเทาผลกระทบอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตร่ะยะแรก

ของสถานการณจ์นถงึปัจจบุนั เชน่ การเจรจาขอผอ่นผนัคา่ใชจ้า่ยกบั

ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่น การเจรจาเลือ่นการช�าระคืนเงินตน้ท่ีถงึ

ก�าหนดช�าระกบัธนาคารเจา้หนีแ้ละการระงบัแผนการลงทนุทัง้หมด

เป็นการชั่วคราว บรษัิทฯ ยงัมั่นใจวา่มีกระแสเงินสดและสภาพคลอ่ง

ท่ีเพียงพอตอ่การด�าเนินงานภายใตค้วามทา้ทายนี้

การดแูลผูมี้สว่นไดเ้สยีอยา่งรอบดา้นเป็นอีกหนึง่มาตรการท่ีเกิดขึน้

ในระยะนีเ้พ่ือบรรเทาผลกระทบใหเ้กิดขึน้นอ้ยท่ีสดุตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยี

ทกุฝ่าย โดยการด�าเนินการเพ่ือตอบสนองตอ่เหตกุารณมี์ดงัตอ่ไปนี้

พนักงาน – บรษัิทฯ ไดจ้ดัท�าแนวทางปฏิบตัดิา้นสขุอนามยัส�าหรบั

พนกังานท่ีปฏิบตัิงานในโรงแรมและส�านกังานใหญ่และก�าหนด 

ใหป้ฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั บรษัิทฯ ออกมาตรการสนบัสนนุใหพ้นกังาน

ปฏิบตังิานท่ีบา้นได ้และใหเ้หลือ่มเวลาเขา้งานในกรณีท่ีมีความจ�าเป็น

ตอ้งเขา้ท�างานท่ีส�านกังาน และก�าหนดใหมี้การสือ่สารผา่นชอ่งทาง

ออนไลนเ์ป็นหลกั เพ่ือลดการเดนิทางและหลกีเลีย่งการพบปะระหวา่งกนั 

นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัไดส้นบัสนนุอปุกรณใ์นการปอ้งกนัการแพรร่ะบาด

ใหก้บัพนกังานทกุคน เชน่ หนา้กากอนามยั เฟซชิลด ์ถงุมือยาง

ลูกค้า – โรงแรมทกุแหง่ของบรษัิทฯ มีนโยบายในการชว่ยเหลอืลกูคา้

ท่ีเขา้พกัหรอืใชบ้รกิารสว่นจดัเลีย้งโดยลกูคา้สามารถยกเลกิหรอืเลือ่น

ก�าหนดการเขา้พกัและจดังานโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้

คู่ค้า – บริษัทฯ ไดด้ �าเนินมาตรการลดค่าเช่าส�าหรบัคู่คา้ท่ีเป็น 

ผูเ้ช่าพืน้ท่ีในธรุกิจพืน้ท่ีใหเ้ชา่ เพ่ือเป็นการชว่ยเหลอืและบรรเทาผล 

กระทบจากสถานการณ ์ส�าหรบัคูค่า้ของธรุกิจโรงแรม เน่ืองจากโรงแรม

สว่นใหญ่ของบรษัิทฯ มีการปิดใหบ้รกิารชั่วคราวในเดือนเมษายนและ 

เริม่ทยอยเปิดใหบ้รกิารในเดือนมิถนุายน 2563 บรษัิทฯ จงึไดมี้การเจรจา 

ขอผ่อนผนัคา่ใชจ้่ายกบัคูค่า้บางสว่นและหลงัการเจรจาแลว้เสรจ็

บรษัิทฯ ไดช้ �าระเงินตรงตามขอ้ตกลงกบัคูค่า้ทัง้หมด

ผู้ถอืหุน้ – บรษัิทฯ ไดมี้การแจง้ประกาศผลกระทบจากสถานการณ ์

COVID-19 และการปิดโรงแรมชั่วคราวในเดือนมีนาคม 2563 

โดยเป็นการประกาศบนเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

เพ่ือใหเ้ขา้ถงึผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ และไดมี้การอพัเดทมาตรการการบรรเทา

ผลกระทบและการรบัมือในการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

เป็นประจ�าทุกไตรมาสในค�าอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่าย

จดัการ (MD&A) และการน�าเสนอผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาส 

ผา่นชอ่งทางตา่งๆ 

สังคมและชุมชน – ในชว่งครึง่ปีแรกของปี 2563 ซึง่เป็นชว่งเวลา 

ท่ีมีการระบาดของ COVID-19 คอ่นขา้งสงูในประเทศไทย บรษัิทฯ  

ไดเ้สนอสิทธิการเขา้พักในโรงแรมของบริษัทฯ ท่ีใกลเ้คียงกับ 

โรงพยาบาล โดยไม่เสียค่าใชจ้่ายใหแ้ก่บคุคลากรทางการแพทย ์

เพ่ือชว่ยสนบัสนนุการท�างาน นอกจากนีโ้รงแรมทกุแหง่ของบรษัิทฯ 

ไดมี้การจดัท�าอาหารและถงุอปุกรณด์า้นสขุอนามยัเพ่ือแจกจ่าย 

ใหก้บัชมุชนโดยรอบโรงแรม

(2) การฟ้ืนตวัทางธุรกจิ (Recover)

ส�าหรบัการฟ้ืนตวัในระยะสัน้บริษัทฯ ใหค้วามส�าคญัในการยก

ระดบัมาตรฐานดา้นความสะอาดและความปลอดภยัในโรงแรม นบั

ตัง้แตร่ะยะแรกของการแพรร่ะบาด บรษัิทฯ ไดก้�าหนดใหโ้รงแรมทกุ

แหง่ทัง้ในประเทศไทยและประเทศฟิลปิปินสป์ฏิบตัิตามมาตรการ 

การเฝา้ระวงัและการปอ้งกนัทางสขุอนามยัขัน้สงูสดุตามค�าแนะน�า

ของภาครฐัซึง่เป็นสิ่งท่ีบรษัิทฯ ใหค้วามส�าคญัเป็นอยา่งย่ิงภายใต ้

สถานการณ์นี ้ ไดแ้ก่ การก�าหนดการเวน้ระยะห่าง การตรวจ

วดัอุณหภูมิเพ่ือคดักรองพนักงานและลกูคา้ก่อนเขา้พืน้ท่ีติดตัง้ 

เจลแอลกอฮอลล์า้งมือ ฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้ ท�าความสะอาดทุก

จุดสัมผัสของพืน้ท่ีส่วนรวม อย่างไรก็ตามหลังจากท่ีบริษัทฯ 

เริม่ทยอยกลบัมาเปิดใหบ้รกิารโรงแรม บรษัิทฯ ไดย้กระดบัมาตรฐาน

ดา้นความสะอาดและความปลอดภัยในโรงแรมทั้งหมด เช่น 

การยกระดบัการท�าความสะอาดฆ่าเชือ้ภายในโรงแรมทุกพืน้ท่ี 

การก�าหนดมาตรการดา้นสขุอนามยัในสว่นของรา้นอาหารและจดัเลีย้ง 

การสนบัสนนุการช�าระเงินผา่น e-payment ทัง้นีโ้รงแรมทกุแหง่ของ 

บรษัิทฯ ในประเทศไทย ไดผ้า่นการประเมินมาตฐาน SHA มาตรฐาน

ความปลอดภยัดา้นสขุอนามยัเพ่ือนกัทอ่งเท่ียว โดยนกัทอ่งเท่ียว 

ท่ีกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬาจดัท�าขึน้รว่มกบักระทรวงสาธารณสขุ 
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นอกเหนือจากนีก้ารเพ่ิมรายไดจ้ากลกูคา้ในประเทศเป็นสิง่ท่ีบรษัิทฯ 

ใหค้วามส�าคญัเช่นเดียวกนัในช่วงนี ้ โดยมุ่งเนน้การท�าการตลาด 

ผา่นชอ่งทางออนไลนม์ากขึน้เพ่ือสรา้งการรบัรูข้อ้มลูท่ีเทา่เทียมกนั และ

ใหค้วามรว่มมือกบัโครงการของภาครฐัเพ่ือชว่ยสนบัสนนุการฟ้ืนตวั 

ของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว

ส�าหรับการฟ้ืนตัวในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามและ

ประเมินสถานการณอ์ยา่งใกลชิ้ด เพ่ือวางแผนเตรยีมความพรอ้ม 

หากสถานการณมี์การผอ่นปรน และมีการอนญุาตใหน้กัทอ่งเท่ียว 

ตา่งชาตเิดนิทางเขา้ประเทศได้

(3) การขับเคลื่อนมูลค่าในระยะยาว (Drive Long Term Value)

บรษัิทฯ ยงัคงมุง่เนน้การพฒันายกระดบัองคก์รเพ่ือการเป็นองคก์ร 

ท่ีมีประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน และมี

ความยืดหยุน่ในการปรบัตวัพรอ้มรบัมือกบัทกุสถานการณ ์ โดยการ

เพ่ิมความสามารถในการยกระดบัสนิคา้และบรกิารเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ใหค้รอบคลุมมากท่ีสุดผ่านการพฒันา 

ท่ีครอบคลมุทกุดา้น เชน่ การพฒันาทกัษะของพนกังานใหมี้ความหลาก

หลายเพ่ือรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเรว็ของธรุกิจและน�าไปสู ่

การบรหิารตน้ทนุของบคุลากรท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ การคคิคน้

พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือน�าไปยกระดบัการบรกิารของ

โรงแรมทกุแหง่ และเพ่ิมศกัยภาพในการเขา้ถงึลกูคา้ไดค้รอบคลมุ 

ทกุกลุม่ รวมถงึการยกระดบัการมีสว่นรว่มและการอยูร่ว่มกนัของ 

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่ายในหว่งโซค่ณุคา่ของบรษัิทฯ เพ่ือสรา้งการ

เตบิโตอยา่งยั่งยืนใหก้บัอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวไทย

การบริหารหว่งโซ่อุปทานธุรกจิ

บรษัิทฯ ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจระหว่างกนั ระหว่าง 

บริษัทฯ คู่ค้าและผู้ร ับเหมาท่ีสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง 

โดยค�านงึถงึคณุภาพ ปรมิาณ และการบรกิารท่ีไดร้บั เปิดโอกาส

ใหมี้การแข่งขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรม รวมถึงการก�ากบัดแูล 

เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นธรรม การใสใ่จดา้นสิง่แวดลอ้มและ 

ผลกระทบตา่งๆ การจดัการดา้นพลงังานใหมี้ประสทิธิภาพ การจดัการ

ดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยั การจดัการดา้นผลกระทบตอ่ชมุชน 

และการค�านงึถงึสทิธิมนษุยชน โดยก�าหนดองคป์ระกอบเหลา่นีใ้หอ้ยู่

ในกระบวนการจดัซือ้ตัง้แตต่น้จนจบ ไดแ้ก่ วิธีสรรหาคูค่า้ วิธีตกลง

ราคา วิธีสอบราคา วิธีประมลูงาน วิธีพิเศษ วิธีจดัซือ้จากสว่นราชการ

และรฐัวิสาหกิจ และมีการออกแบบสอบถามความเหน็หลงัจากการ 

เขา้ร่วมประมูลงานจากคู่คา้ท่ีเขา้ร่วมเสนอราคาเพ่ือปรบัปรุง

กระบวนการท�างานอยูเ่สมอ

การพฒันาความพงึพอใจของลูกค้า

บรษัิทฯ ถือวา่ลกูคา้ทกุคนมีความส�าคญัตอ่การด�าเนินธรุกิจ บรษัิทฯ 

จงึมุง่เนน้การสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้ทกุกลุม่และดแูลลกูคา้

ทกุรายตัง้แตก่่อนเขา้ใชบ้รกิาร ขณะเขา้ใชบ้รกิาร ไปจนถงึภายหลงั

การเขา้ใชบ้รกิาร ไมว่า่จะเป็นการเขา้ใชห้อ้งพกั หอ้งอาหาร หรอืบรกิาร

อ่ืนๆ ของบรษัิทฯ โดยในทกุขัน้ตอนจะมีการประเมินความพงึพอใจ

ของลกูคา้อยา่งสม�่าเสมอ เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัความประทบัใจอยา่ง

สงูสดุ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัใหค้วามส�าคญักบัการพฒันาการบรกิาร

อยา่งตอ่เน่ือง โดยอาศยัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากลกูคา้เป็น

แหลง่ขอ้มลูส�าคญัในการศกึษาและวิเคราะหพ์ฤตกิรรมเพ่ือการพฒันา 

ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้อยา่งแทจ้รงิ โดยการพฒันาการ

บรกิารดงักลา่วจะมีการอพัเดทอยูส่ม�า่เสมอเพ่ือใหเ้ขา้ใจพฤตกิรรมของ

ลกูคา้ท่ีอาจจะเปลีย่นแปลงไปตามเทรนดใ์หม่ๆ  หรอืตามสถานการณ์

ท่ีเกิดขึน้ เชน่ การยกระดบัมาตรฐานความสะอาดและสขุอนามยั 

ใหเ้ทา่เทียมกนัในโรงแรมทกุระดบัชัน้ การปรบัปรุงระบบจองหอ้ง

พกัผ่านเว็บไซตข์องโรงแรมใหมี้ความสะดวกสบายมากขึน้และ 

งา่ยตอ่การใชง้านของลกูคา้

แผนการพฒันาความพงึพอใจของลูกค้า

• การแบง่กลุม่ลกูคา้ (Customer Clustering) – เน่ืองจากบรษัิทฯ 

มีโรงแรมหลายระดบัใหล้กูคา้ไดเ้ลอืกใชบ้รกิาร จงึมีความหลาก

หลายของกลุ่มลกูคา้ ซึ่งมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั อาทิ 

Leisure-Corporate, Single-Couple-Family, Nationality บรษัิทฯ 

จงึเนน้การแบง่กลุม่ลกูคา้เพ่ือศกึษารายละเอียดความตอ้งการของ

ลกูคา้กลุม่นัน้ๆ เพ่ือเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหต้รงตามท่ีลกูคา้

ตอ้งการมากท่ีสดุ

• การบริหารจัดการข้อร้องเรียน (Customer Complaint 

Management) - บริษัทฯ มีช่องทางในการรบัขอ้รอ้งเรียน 

ท่ีเกิดจากความบกพรอ่งในการบรกิารลกูคา้อย่างหลากหลาย 

ทัง้ชอ่งทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์อาทิ Facebook, Line Official 

Account, YouTube, Twitter, e-mail หรอื call center เป็นตน้ 

โดยส�าหรบัการประเมินผลกระทบและแนวทางการจัดการ 

ขึน้อยู่กบัแต่ละเหตกุารณ ์ โดยยดึถือมาตรฐานการบรกิารเป็น

ส�าคญั ทัง้นีจ้ะมีการประเมินผลกระทบต่อผลประโยชนข์อง 

บรษัิทฯ และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายควบคูก่นัไปดว้ย

• การมีสว่นรว่มของลกูคา้ (Customers Engagement) – บรษัิทฯ 

จดัใหมี้กิจกรรมตา่งๆ กบัโรงแรมทกุแหง่ของบรษัิทฯ เพ่ือสง่มอบ 

ประสบการณแ์ละการมีส่วนร่วมใหก้ับลูกคา้ในโรงแรมและ 

การบรกิาร 

• การจดัใหมี้การเล่นเกมสเ์พ่ือรบัของรางวลัหรือหอ้งพกั หรือ 

ใหพื้น้ท่ีในการ share, post รูปแหง่ความทรงจ�าในโอกาสพิเศษ

ตา่งๆ รว่มกนักบัพืน้ท่ีโรงแรมของเรา
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• การน�าเทคโนโลยีเพ่ือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต 

ของลกูคา้อยา่งไรร้อยตอ่ เชน่ ใช ้ เฟสบุค๊ บญัชีทางการของไลน ์

หรอื อินสตาแกรม  ในการสือ่สารแบบ 2-ways Communication 

ตลอด 24 ชั่วโมง

• การจดัท�าผลประเมินความพงึพอใจของลกูคา้ในทกุๆ เดือน เชน่ 

จ�านวน Follower, Subscription, Online reputation ของชอ่ง

ทางสื่อสารออนไลนต์า่งๆ รวมถงึการเตบิโตของจ�านวนสมาชิก 

ในสว่นของ Loyalty member 

การส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกจิ

นบัตัง้แตปี่ 2561 บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้แผนกกลยทุธแ์ละนวตักรรมองคก์ร 

(Corporate Strategy and Innovation) เพ่ือศกึษาและดแูลการน�า

นวตักรรมใหมม่าเพ่ือพฒันาการด�าเนินธรุกิจรวมถงึการศกึษาปัจจยั

ตา่งๆ ก�าหนดและปรบัทิศทางกลยทุธก์ารด�าเนินงานของบรษัิทฯ และ

รองรบัโอกาสและความทา้ทายใหม ่ซึง่จะท�าใหบ้รษัิทฯ มีความพรอ้ม

ท่ีจะรบัมือกบัการเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งรวดเรว็และสามารถเตบิโตตอ่

ไปไดอ้ยา่งยั่งยืน นอกจากนีย้งัไดมี้การตัง้ทีมคณะท�างานเฉพาะกิจ 

โดยคดัเลือกพนกังานจากฝ่ายตา่งๆ ช่วยกนัจดัท�าโครงการตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสง่เสรมินวตักรรม เพ่ือเป็นการสนบัสนนุวฒันธรรม

นวตักรรม (Innovative Culture) 

ส �าหรบัปี 2563 โรงแรม ฮ็อป อินน ์ประเทศไทย ไดร้ว่มมือกบั ZWIZ.ai 

ซึ่งเป็น Startup ท่ีเช่ียวชาญดา้น AI Chatbot และ Analytics 

Tool เพ่ือพฒันาระบบจองหอ้งพกัผา่น Chatbot โดยมีเปา้หมาย

เพ่ืออ�านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ในการจองหอ้งพกัผ่านทาง 

Line Official และ Facebook Messenger ซึง่เป็นการตอบสนอง

กบัพฤติกรรมของลกูคา้ในยคุปัจจบุนัท่ีเนน้ความรวดเรว็ สะดวก

สบาย และการเพ่ิมคณุคา่ทางธรุกิจผา่นโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้

การพฒันาระบบ Chatbot นีส้ามารถชว่ยใหพ้นกังานโรงแรมลดขัน้

ตอนในระบบปฏิบตัิการและมุง่เนน้ไปท่ีการสรา้งประสบการณใ์น

การดแูลลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารจดัการดา้นแรงงาน

บรษัิทฯ บรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลโดยปฏิบตัติามหลกัจรรยาบรรณ 

และจรยิธรรมทางธุรกิจขององคก์ร ซึง่ประกอบไปดว้ยการเคารพ 

ซึง่กนัและกนั การสนบัสนนุความหลากหลายและความแตกตา่ง (ไมว่า่ 

จะเป็นดา้นสผิีว เพศ เชือ้ชาต ิศาสนา รสนิยมทางเพศ หรอืความพิการใด )ๆ 

สทิธิมนษุยชน และการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัในการท�างาน 

หลกัเกณฑด์งักลา่วนีถ้กูน�ามาใชท้ัง้ในการคดัเลอืกและสรรหาบคุลากร 

เพ่ือเขา้ท�างาน การก�าหนดและจดัสรรสวสัดกิาร และพฒันาบคุลากร 

ซึง่พนกังานใหมท่กุคนจะไดร้บัการปฐมนิเทศ เพ่ือใหเ้ขา้ใจวิสยัทศัน ์

คา่นิยมและวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้ระเบียบปฏิบตัใินการท�างานรว่มกนั 

และบรษัิทฯ ยงัไดม้อบโอกาสการเรยีนรูแ้ละความกา้วหนา้ในสายอาชีพ

ใหก้บัพนกังานผา่นการหมนุเวียน การโอนยา้ย หรอืเลือ่นต�าแหนง่งาน 

ให้กับพนักงานทุกระดับทั้งชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกัน 

ทัง้ภายในบรษัิทฯ หรอืในโรงแรมอ่ืนๆในเครอื โดยค�านงึถงึความรู ้

ความสามารถท่ีเหมาะสมเป็นหลกัในการพิจารณา บรษัิทฯ จะเปรยีบเทียบ 

คา่ตอบแทนและสวสัดกิารในกลุม่ธรุกิจเดียวกนัทกุปี เพ่ือใหแ้นใ่จวา่ 

พนกังานของบรษัิทฯ ไมเ่พียงไดร้บัคา่ตอบแทนและสวสัดกิารตาม 

ท่ีกฎหมายก�าหนด แตอ่ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมในตลาด

นโยบายการเสริมสร้างทกัษะพฒันาความรู้

บรษัิทฯ มีการจดัท�าแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรทกุระดบั

เป็นประจ�าอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยมุ่งเนน้การพฒันาสมรรถนะ 

(Competency) การสรา้งทกัษะ (Re Skill) และการเสรมิทกัษะ 

(Up Skill) รวมถึงทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีในยดุดิจิตอล (Digital 

Skills) ควบคู่กับการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan: IDP) โดยใช้หลักการพัฒนาศักยภาพ 

ในรูปแบบ 70:20:10 รวมทัง้การตดิตามและประเมินผลลพัธอ์ยา่ง 

ตอ่เน่ือง

การปลูกฝังวัฒนธรรมองคก์รและสร้างเสริมการมส่ีวนร่วมของ

พนักงาน

การสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ สง่เสรมิใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในกิจกรรม

ตา่งๆ ของบรษัิทฯ และการยกยอ่งชมเชยพนกังานเป็นสว่นหนึง่ของ

วฒันธรรมองคก์รท่ีสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการใหค้วามส�าคญักบับคุคลากร 

เป็นอนัดบัแรกเป็นอยา่งดี ทางบรษัิทฯ ใหค้วามสนใจและใสใ่จกบั 

สิง่เหลา่นี ้จงึไดจ้ดัชอ่งทางและรูปแบบการสือ่สารใหมี้ความหลากหลาย 

เพ่ือสรา้งความอุน่ใจและมั่นใจวา่ทกุคนจะไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งดี 

โดยในปี 2563 บรษัิทฯ จดัการประชมุพนกังาน (Townhall Meeting) 

เป็นประจ�าทุกเดือนเพ่ืออพัเดทสถานการณธ์ุรกิจและสื่อสารให้

พนกังานทกุคนเขา้ใจ รวมถึงการเปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุระดบั 

ไดพ้บและแสดงความเหน็ในเรือ่งตา่งๆ โดยตรงกบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

ในการประชมุนีพ้นกังานจะไดพ้ดูคยุและเสนอแนะความเห็นท่ีมี

ประโยชนต์อ่องคก์ร หรอืถามขอ้สงสยัท่ีตอ้งการทราบโดยตรงจาก 

ผูบ้รหิาร นอกจากนีบ้รษัิทฯ มีชอ่งทางการสื่อสารผา่นเฟซบุ๊คของ 

บรษัิทฯ ท่ีเปิดใหพ้นกังานทกุคนเขา้เป็นสมาชิก เพ่ือรบัขา่วสารและ 

ยงัสามารถสรา้งโพสตแ์ละแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งอิสระ 

บรษัิทฯ มีการจดัท�าแบบส�ารวจความพงึพอใจของพนกังานตอ่การ

บรกิารระหวา่งหนว่ยงานตา่ง  ๆภายในองคก์รเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือรบัฟัง 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังาน โดยขอ้มลูท่ีไดร้บัจะ 

น�ามาวิเคราะหภ์าพรวมเพ่ือก�าหนดนโยบาย และสง่รายงานใหห้นว่ยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือจดัท�าแผนพฒันา/ปรบัปรุงในการใหบ้ริการลกูคา้

ภายในตอ่ไป
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การมส่ีวนร่วมและพฒันาชุมชน สังคม

บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคญัในการมีสว่นรว่มและพฒันาชมุชน สงัคม 

โดยมุง่เนน้ท่ีจะตอบสนองตอ่ความตอ้งการและความคาดหวงัของ 

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่อยา่งสมดลุทัง้ชมุชน สงัคมในพืน้ท่ีโดยรอบ 

ธรุกิจของบรษัิทฯ และพืน้ท่ีอ่ืนๆ ดว้ยการสรา้งสมัพนัธท่ี์ดีเพ่ือการ

อยูร่ว่มกนั โดยใชค้วามรูแ้ละความเช่ียวชาญของบรษัิทฯ สง่เสรมิ

ใหช้มุชนเกิดการเรยีนรูมี้ศกัยภาพในการพฒันาตนเองและสามารถ

รกัษาวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน นอกจากนีบ้รษัิทฯ 

ยงัสนบัสนนุใหพ้นกังานซึง่เป็นหนึง่ในผูมี้สว่นไดเ้สยีของบรษัิทฯ เขา้มา

มีสว่นรว่มในความรบัผิดชอบตอ่ชมุชนสงัคม ดว้ยการเปิดกวา้งรบัฟัง

ความคดิเหน็และเปิดโอกาสใหพ้นกังานรว่มคดัเลอืกและอาสาท�างาน

ในโครงการเพ่ือสงัคมของบรษัิทฯ และบรษัิทฯ ยงัรว่มมือกบัพนัธมิตร

ธรุกิจ ภาคีเครอืขา่ย หนว่ยงานราชการ เพ่ือรว่มกนัท�างานท่ีจะสง่เสรมิ

ความเขม้แขง็ใหช้มุชนเพ่ือสรา้งสงัคมแหง่ความยั่งยืน

กจิกรรมเพือ่สังคมในรอบปี 2563

กจิกรรมเพือ่พฒันาชุมชน 

บรษัิทฯ และโรงแรมในเครอืจดักิจกรรมพนกังานอาสาโดยมีเจตนารมณ์

ท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ในการชว่ยบรรเทาความเดือดรอ้นของสงัคมจากการ

แพรร่ะบาดของ โควิด- 19 ตามความเหมาะสมในแตล่ะพืน้ท่ีโดย 

• โรงแรมในเครอืมอบอาหาร เจลแอลกอฮอล ์ เครือ่งอปุโภค บรโิภค 

มอบใหช้มุชนใกลเ้คียงและบคุคลทั่วไป 

• บรษัิทฯ มอบหนา้กาก N95 และกลว้ยตากผลติภณัฑจ์ากชมุชน

ผาปัง จงัหวดัล�าปาง แก่โรงพยาบาลมหาราช จงัหวดันครราชสมีา, 

โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต, โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์

จงัหวดัสงขลา, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่

และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์กรุงเทพมหานครฯ 

• บรษัิทฯ มอบ Thank You Bag ใหก้บัพนกังานท�าความสะอาด

เก็บขยะกวาดถนนในเขตพืน้ท่ีโดยรอบธุรกิจของบรษัิทฯ ไดแ้ก่ 

เขตคลองเตย เขตปทมุวนั เขตสาทร เขตคลองสาน เขตแจง้วฒันะ 

กรุงเทพมหานคร และเทศบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

เพ่ือขอบคณุและเป็นก�าลงัใจแก่บคุลากรท่ีท�างานอยา่งหนกัใน

ชว่งสถานการณแ์พรร่ะบาดของโควิด-19 ซึง่ภายในถงุบรรจดุว้ย

กาแฟจากชมุชนดอยผาหมี จงัหวดัเชียงราย  ขา้วหอมมะลภิเูขาไฟ 

จากชมุชนบา้นโคกเมือง จงัหวดับรุรีมัย ์  และภาชนะกะลาแปรรูป 

จากชมุชนบา้นแหลม จงัหวดันครศรีธรรมราช ทัง้นีผ้ลิตภณัฑ ์

ท่ีบรษัิทฯ น�ามามอบใหแ้ก่หนว่ยงานตา่งๆ ลว้นมาจากชมุชนใน

โครงการ “พกัสบายกาย เท่ียวสบายใจ Happy Home Happy Stay”  

ซึง่เป็นโครงการเพ่ือพฒันายกระดบัการใหบ้รกิารและการบรหิาร

จดัการโฮมสเตยใ์นชมุชนของบรษัิทฯ อนัเป็นการชว่ยเหลอืและ

กระจายรายไดสู้ท่อ้งถ่ินเน่ืองจากชมุชนทอ่งเท่ียวเหลา่นีล้ว้นไดร้บั

ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ โควิด- 19      

• บรษัิทฯ มอบรายไดจ้ากการเขา้พกัโรงแรมฮ็อปอินนท์ั่วประเทศทกุ

สาขาในวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 โดยไมห่กัคา่ใชจ้า่ยสมทบกบัเงิน

รว่มบรจิาคของพนกังานรวมเป็นเงินจ�านวน 1 ลา้นบาทมอบให ้

“โครงการ 63 บาทสูโ้ควิด-19 พลงัน�า้ใจ 63 บาทแปรเปลี่ยน 

ความทกุขย์ากปี 2563” ซึง่ด �าเนินการโดยสภากาชาดไทย

กจิกรรมสนับสนุนดา้นการศกึษา

โครงการตูเ้ปิดจินตนาการ  มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสนบัสนนุการศกึษาแก่

เยาวชนในระดบัประถมศกึษาดว้ยการมอบตูเ้ปิดจินตนาการซึง่เป็นตู ้

ท่ีมีทั้งหนังสือและของเล่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรูพ้ัฒนาทักษะ

ดา้นตา่งๆ มีคูมื่อการเรยีนการสอนเพ่ือผลติสื่อการเรยีนรู ้บรษัิทฯ 

จะมอบตูเ้ปิดจินตนาการใหก้บัโรงเรยีนในจงัหวดัท่ีมีโรงแรม ฮ็อบ อินน ์

ประเทศไทย ตัง้อยู ่ซึง่จะมอบใหใ้นวนัเปิดใหบ้รกิารโรงแรมเป็นวนัแรก

พืน้ท่ีละ 5  โรงเรยีน โดยเริม่โครงการนีม้าตัง้แตปี่ พ.ศ 2557 จนถงึปัจจบุนั 

มีโรงเรยีนท่ีไดร้บัตูเ้ปิดจินตนาการไปแลว้รวม 220 แหง่ และในปี 2563 

บรษัิทฯ ไดม้อบตูเ้ปิดจินตนาการใหแ้ก่โรงเรยีน 5 แหง่ ในจงัหวดัภเูก็ต 

เน่ืองจากบรษัิทฯ ไดเ้ปิดใหบ้รกิารโรงแรม ฮ็อปอินน ์ภเูก็ต สาขาท่ี 2

โครงการเพือ่สนับสนุนอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว

โครงการพกัสบายกาย เท่ียวสบายใจ Happy Home Happy Stay  

การทอ่งเท่ียวชมุชนเริม่มีบทบาทและมีความส�าคญัเพ่ิมขึน้เน่ืองจาก

นกัทอ่งเท่ียวตอ้งการสมัผสัวิถีชีวิตทอ้งถ่ินทัง้ผูค้น สงัคม วฒันธรรม 

ประเพณีและสิง่แวดลอ้ม เชน่ การปรุงและการรบัประทานอาหาร

ทอ้งถ่ิน การท�าหตัถกรรมพืน้บา้นรวมถงึการอยูพ่กัอาศยัแบบบวิถี

ชีวิตทอ้งถ่ินกบัเจา้ของบา้น ดว้ยเหตนีุบ้รษัิทฯ ในฐานะผูป้ระกอบการ

โรงแรมจงึตอ้งการมีสว่นรว่มในการสง่เสรมิการทอ่งเท่ียวชมุชน ซึง่เป็น

อตุสาหกรรมท่ีสอดคลอ้งโดยตรงกบับรษัิทฯ 
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ดว้ยการยกระดบัการบรหิารจดัการโฮมสเตยใ์นชมุชนผา่นการแบง่ปัน 

ความรูค้วามเช่ียวชาญของบรษัิทฯ ใหก้บัชมุชน สง่เสรมิใหช้มุชน

เกิดการเรยีนรู ้ ไดเ้หน็มมุมองใหมเ่หน็โอกาสทางเศรษฐกิจเป็นการ

เพ่ิมศกัยภาพในการตอ่ยอดปรบัปรุงเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาท่ียั่งยืน

จากภายในชมุชนเอง บรษัิทฯ รเิริม่โครงการนีใ้นปีพ.ศ 2561ท่ีชมุชน

บา้นแหลม อ�าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช และต่อมา 

ในปี 2562 ไดร้ว่มกบัแอรเ์อเซีย จดัอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งการบรกิารและ

การบรหิารจดัการโฮมสเตยใ์หก้บัชมุชนในโครงการ Journey D  โดยใน 

ปี 2563 บรษัิทฯ ไดข้ยายความรว่มมือกบัธนาคารออมสนิในโครงการ 

GSB Smart Homestay โฮมสเตยมี์สไตล ์ โดยไดเ้ขา้รว่มพิจารณา

ตดัสนิรางวลั และใหค้วามรูแ้ก่ชมุชนในโครงการ ไดแ้ก่ ชมุชนบา้น

หนองขาว อ�าเภอทา่มว่ง จงัหวดักาญจนบรุ ีและชมุชนบา้นมงุเหนือ 

อ�าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณโุลก และไดส้นบัสนนุมอบผา้ปท่ีูนอน

สภาพดีท่ีคดัเลอืกจากโรงแรมในเครอืใหแ้ก่ 6 ชมุชนท่ีเขา้รว่มโครงการ

ไดใ้ชป้ระโยชน ์

การบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

การประกอบธุรกิจโรงแรมนัน้ตอ้งอ�านวยความสะดวกสบายและ 

สรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ ซึง่ลว้นตอ้งใชท้รพัยากร พลงังานและ

ก่อใหเ้กิดมลภาวะทัง้ขยะและน�า้เสยีสิง่เหลา่นีมี้สว่นในการปลอ่ยก๊าซ

เรอืนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศอนัเป็นสาเหตหุลกัของการเปลีย่นแปลง

สภาพภมิูอากาศและปรากฏการณโ์ลกรอ้นท่ีก�าลงักลายเป็นวิกฤต ิ

ดา้นสิง่แวดลอ้มท่ีส�าคญัของโลก บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัสงูสดุ 

ในการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร เพ่ือเป็นการลด

ผลกระทบทางตรงและทางออ้ม บรษัิทฯ จงึไดก้�าหนดใหโ้รงแรมทกุแหง่

ปฏิบตัติามกฏหมายดา้นสิง่แวดลอ้มและนโยบายในการใชท้รพัยากร

ใหมี้ประสิทธิภาพสงูท่ีสดุและหลีกเลี่ยงการด�าเนินงานท่ีเป็นการ

ท�าลายสิง่แวดลอ้มในชมุชนโดยรอบและปลกูฝังจิตส�านกึใหบ้คุคลากร 

ทกุคนตระหนกัรูถ้งึการใชท้รพัยากรอยา่งรบัผิดชอบโดยมีการสือ่สาร

ใหพ้นกังานเขา้ใจถงึแนวทางปฎิบตัแิละออกแบบประสบการณล์กูคา้

เพ่ือกระตุน้ใหล้กูคา้ปรบัพฤตกิรรมตอ่การประหยดัพลงังาน นอกจากนี้

ยงัสง่เสรมิการคดิคน้พฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมตา่งๆ เพ่ือน�ามา

ใชใ้นการบรหิารจดัการดงักลา่วนีเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่สงัคม

และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

การจดัการพลังงาน

บรษัิทฯและโรงแรมในเครอืทกุแหง่มีการตรวจสอบ ดแูลรกัษาและ

ปรบัปรุงอปุกรณต์่าง ๆ อยู่สม�่าเสมอ เพ่ือบริหารจดัการใหก้าร 

ใชพ้ลงังานมีประสทิธิภาพ ซึง่สรุปไดด้งันี ้

• รณรงคป์ลกูฝังจิตส�านึกใหบ้คุคลากรใชท้รพัยากรดว้ยความ

รบัผิดชอบ ลดการใชพ้ลงังานท่ีสามารถท�าไดท้ัง้ท่ีบา้นและ 

ท่ีท�างาน เชน่ การใชไ้ฟฟา้เทา่ท่ีจ�าเป็น ปิดหนา้จอคอมพิวเตอร์

เม่ือไม่ใชง้าน การเดินขึน้-ลงบนัไดแทนการใชล้ิฟต ์ การดแูล

บ�ารุงรกัษาเครื่องจกัร อปุกรณใ์หอ้ยู่ในสภาพดีพรอ้มใชง้าน 

อยูเ่สมอ ใชห้ลกัการ 3R – การใชซ้ �า้ การลดการใช ้และการน�ากลบั

มาใชใ้หมใ่นกระบวนการท�างานประจ�าวนัเพ่ือลดปรมิาณการ 

ใชท้รพัยากรโดยรวม  

• ตดิตัง้ Timer ควบคมุสวิตซ ์และ สลบัการเปิดปิดไฟ ใหมี้แสงสวา่ง

ท่ีเพียงพอเหมาะสม 

• เปลีย่นจากหลอดคอมแพก็ตฟ์ลอูอเรสเซนต ์36 วตัต ์เป็นหลอดไฟ 

LED-T8,18 วตัต ์ตดิตัง้และใชส้วิตชต์ัง้เวลาเพ่ือควบคมุการใช้

พลงังานแสงสวา่งภายในอาคาร  

• โรงแรมเจดบับลิว แมรอิอท กรุงเทพ ติดตัง้ VFD (Variable 

Frequency Drive) เป็นอปุกรณป์รบัความเรว็รอบไฟฟา้โดยปรบั

ความเรว็รอบจากการปรบัความถ่ีมอเตอรข์องระบบป๊ัมเครือ่งท�าน�า้

เยน็ และเปลีย่นเครือ่งก�าเนิดไอน�า้ประสทิธิภาพสงู จ�านวน 1 เครือ่ง

และเปลีย่นเครือ่งท�าน�า้เยน็แบบรวมศนูย ์ Chiller ท่ีมีประสทิธิภาพ

สงูขึน้ เพ่ือลดการใชพ้ลงังาน 

 ในปี 2017-2018 เปลีย่นเครือ่งท�าน�า้เยน็ประสทิธิภาพสงู จ�านวน 

2 เครื่อง สง่ผลใหไ้ดร้บัรางวลัอาคารประหยดัพลงังานดีเด่น 

“MEA Energy Saving Building Award“ ชึง่จดัขึน้โดยการไฟฟา้

นครหลวง ซึง่ผลการด�าเนินงานการเขา้รว่มโครงการนัน้ท�าให ้

โรงแรมมีผลประหยดัทางไฟฟา้ลดลง 9% จากมาตการนี ้
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• โรงแรมคอรท์ยารด์ โดย แมรอิอท กรุงเทพ ตดิตัง้ชดุระบบ Chiller 

Plant Optimization ชว่ยบรหิารจดัการ ประสานการท�างานของ 

ระบบท�าความเยน็ทัง้ระบบไดแ้ก่ Chiller Plant Controls, Chilled 

Water Pump, Condenser Water Pump, Cooling Tower Fan 

Motor, AHU Motor ใหป้รบัเปลี่ยนความเรว็รอบของมอเตอร ์

(Variable Speed) ใหท้ �างานสมัพนัธก์นัทัง้ระบบ และควบคมุ

การท�างานใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการปรมิาณความเยน็ (Heat 

Load) ท่ีตอ้งการจรงิ ๆ นอกจากนี ้ โรงแรมมีเครือ่งท�าความเยน็ 

Chiller มากกว่า 1 เครื่อง ระบบซอฟแวรจ์ะบริหารสั่งงาน 

การท�างานของเครือ่ง Chiller ในแตล่ะเครือ่ง ใหท้ �างานตามปรมิาณ

ความตอ้งการความเย็นท่ีเหมาะสม (Efficiency improving) 

ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบท�าความเย็น ช่วยลด

ปรมิาณการใชไ้ฟฟา้ของระบบลงไดอ้ยา่งมาก

• กลุม่โรงแรมในเครอื  Accor จดัจา้งบรษัิท  NCH ซึง่เป็นบรษัิท

รบัจา้งดแูล บ�ารุงรกัษาและบ�าบดัน�า้ในระบบ  Cooling tower เขา้

มาตรวจสอบ ประเมินกระบวนการท�างานของเครือ่งปรบัอากาศ 

เพ่ือปรบัปรุงใหร้ะบบเครือ่งปรบัอากาศท�างานมีประสทิธิภาพได้

ดีย่ิงขึน้ Cooling tower เป็นอปุกรณร์ะบายความรอ้นของเครือ่ง

ปรบัอากาศแบบ Chiller ท�าใหโ้รงแรมท่ีตดิตัง้ระบบนีไ้มต่อ้งใช้

อปุกรณ ์ชดุกรองน�า้ (Softener) สง่ผลใหก้ารระบายความรอ้น

ไดดี้ขึน้ท�าใหเ้ครือ่ง Chiller ลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้ = 1.5% 

ตอ่ 1 องศา คาดวา่จะชว่ยลดการใชพ้ลงังาน ถงึ 2%

ข้อมูลการใช้พลังงานภายในองคก์ร

ปี 2561* ปี 2562 ปี 2563
74,449,938.71

กิโลวตัต-์ชั่วโมง

82,086,526.64

กิโลวตัต-์ชั่วโมง

52,597,885.82

กิโลวตัต-์ชั่วโมง

*ไมร่วมขอ้มลูการใชพ้ลงังานของโรงแรมฮ็อป อินน์

การจดัการน�า้ของโรงแรมในเครือ 

น�า้เป็นปัจจยัท่ีสนบัสนนุการด�าเนินธรุกิจโรงแรม บรษัิทฯ และโรงแรมใน

เครอืมีแนวทางบรหิารจดัการน�า้และสง่เสรมิรณรงคส์รา้งจิตส�านกึในการ

ใชท้รพัยากรน�า้ของพนกังานและผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร ดงันี ้ใชน้ �า้อยา่งคุม้คา่ 

ใชน้ �า้อยา่งรบัผิดชอบ ใชน้วตักรรมเพ่ือลดการใชน้ �า้

• รณรงคใ์หผู้เ้ขา้ใชบ้รกิารใชผ้า้ขนหนแูละผา้ลนิินซ�า้ เพ่ือลดการ

ซกัผา้ การใชน้ �า้

• รณรงคใ์หพ้นกังานตระหนกัถงึความส�าคญัของการใชท้รพัยากร

น�า้อยา่งเหมาะสมและคุม้คา่ เชน่ ไมเ่ปิดน�า้ทิง้ในทกุๆ กิจกรรม

หรอืกดน�า้ด่ืมแตพ่อดี เป็นตน้

• ตดิตัง้ Aerator เพ่ือลดปรมิาณน�า้ไหลจากก๊อกน�า้

• เลอืกใชส้ขุภณัฑรุ์น่ประหยดัน�า้ 

• ตรวจสอบอปุกรณ ์ระบบทอ่ และมาตรวดัน�า้ เพ่ือตรวจเช็คและ

ซอ่มแซมอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือปอ้งกนัการรัว่ไหลของน�า้

• บนัทกึปรมิาณการใชน้ �า้ เปรยีบเทียบเพ่ือหามาตรการลดการใชน้ �า้

• การบ�าบดัน�า้เสยี โรงแรมปฏิบตัติามขอ้ก�าหนดกฏหมายอยา่ง

เครง่ครดั และตรวจสอบระบบอยา่งสม�า่เสมอเพ่ือลดผลกระทบ

ตอ่สิง่แวดลอ้มและชมุชน

ข้อมูลการใช้น�า้ภายในองคก์ร

ปี 2561** ปี 2562 ปี 2563
1,180,075.30

ลกูบาศกเ์มตร

1,440,465.83

ลกูบาศกเ์มตร

855,642.88

ลกูบาศกเ์มตร

** ไมร่วมขอ้มลูการใชน้ �า้ของโรงแรมฮ็อป อินน์

การจดัการขยะ 

โรงแรมตระหนกัถงึการสรา้งผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มจากการด�าเนิน

กิจการ โดยแยกประเภทขยะ ดงันี ้

• ขยะจากหอ้งพกั และพืน้ท่ีสว่นรว่ม มีการคดัแยกขยะ เพ่ือน�าไป

รไีซเคลิ และสะดวกตอ่การจดัการขยะในล�าดบัถดัไป 

• ขยะจากหอ้งครัว โรงแรมเจดบับลวิ แมรอิอท กรุงเทพ รว่มกบั

บรษัิท Light Blue ไดด้ �าเนินโครงการ Light Blue เพ่ือลดขยะท่ีมา

จากอาหารโดยเริม่ตัง้แตก่ารเตรยีมวตัถดุบิ การผลติ รวมถงึการ

จดัการอาหารเหลอืทิง้

• ขยะพลาสติก โรงแรมในเครือมีนโยบายลดปริมาณการใช้

พลาสตกิ  เพ่ือชว่ยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยเปลีย่นจากการ

ใชผ้ลติภณัฑจ์ากพลาสตกิ มาเป็นขวดแกว้ หลอดกระดาษ ถงุผา้ 

ถุงกระดาษ รวมถึงจดัตัง้จุดเติมน�า้ด่ืมบริการใหแ้ก่ผูเ้ขา้มา 

ใชบ้รกิาร และรณรงคใ์หพ้นกังาน ลดการใชพ้ลาสตกิดว้ยกิจกรรมตา่งๆ  

การแจกกระบอกน�า้พกพา ถงุผา้ และกลอ่งอาหารซลิโิคนพบัได ้

ใหแ้ก่พนกังาน

 นอกจากนี ้ ยงัระบใุหซ้พัพลายเออร ์ ท่ีจดัสง่สินคา้ใหโ้รงแรม 

สง่สนิคา้มาในตะกรา้หรอืถงั แทนถงุพลาสตกิ

• ขยะกระดาษ บริษัทฯ มีนโยบายและด�าเนินการเรื่องการ

คดัแยกกระดาษตัง้แต่ปี 2551 ในปี 2563 บริษัทฯ โรงแรม

ในเครือ และบรษัิทพนัธมิตรภายในอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ์

ไดเ้ขา้รว่มในโครงการ Paper X กบั บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

เพ่ือน�ากระดาษท่ีไดจ้ากการคดัแยกน�าไปสูก่ระบวนการรไีซเคลิ

เป็นการสนบัสนนุเศรษฐกิจหมนุเวียนน�าทรพัยากรมาใชอ้ยา่ง 

2563
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มีประสิทธิภาพสงูสดุจนครบวงจร โดยปรมิาณกระดาษท่ีคดั

แยกนบัจากเริม่เขา้โครงการเม่ือเดือนตลุาคมมีปรมิาณกระดาษ 

ท่ีคดัแยกได ้1.6 ตนั ซึง่สามารถลดการตดัตน้ไมไ้ปได ้  17 ตน้  

ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 680 คารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเทา่ 

ลดการใชน้ �า้ 7000 แกลลอน ลดการใชน้ �า้มนั  380 แกลลอน 

ลดปรมิาณการใชพ้ลงังาน  4000 กิโลวตัตต์่อชั่วโมง (ท่ีมา: 

www.fusionwaste.com)

การจดัการก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ มีเจตนารมณ ์ ท่ีจะส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนักงานมี

ความเขา้ใจในแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ 

น�ามาปรบัปรุงในกระบวนการการท�างานตา่งๆ โดยมุง่เนน้การเพ่ิม

ประสทิธิภาพการใชพ้ลงังาน การประหยดัพลงังาน การจดัการขยะ 

การเลอืกใชผ้ลติภณัฑท่ี์เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มและลดการปลอ่ยก๊าซ

เรอืนกระจกตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม เชน่ การเปลีย่น 

การใชส้ารท�าความเย็น ท่ีมีส่วนผสม CFC ท่ีส่งผลกระทบต่อ 

ชัน้บรรยากาศการจดักิจกรรมต่างๆ บริษัทฯ ยงัค�านึงถึงรูปแบบ 

การจดักิจกรรมท่ีลดผลกระทบเชิงลบตอ่สิง่แวดลอ้ม เชน่ ลดปรมิาณ

ขยะจากผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม สนบัสนนุใหเ้ดนิทางเขา้รว่มกิจกรรมดว้ย

รถสาธารณะ บรษัิทฯ ไดเ้ริม่รวบรวมเก็บขอ้มลูการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกเพ่ือน�ามาวิเคราะหเ์พ่ือหาเปา้หมายและหา

กระบวนการท�างานท่ีสามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกท่ีเหมาะสม 

ในล�าดบัถดัไป 
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Internal Control and
Protection of Internal Information

การควบคุมภายใน และการปกป้องการใช้ข้อมูลภายใน

ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม 11 ครัง้ โดยมี 

คณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุดว้ยทกุครัง้เพ่ือใหค้วามเหน็

เก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แ้จงและรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

ภายใน ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 

ตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ผูถื้อหุน้ 

และคณะกรรมการบรษัิท มีความเหน็ตอ่ระบบการควบคมุภายใน 

เชน่เดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระส�าคญัไดด้งันี ้

การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีโดยตรงในการก�ากบัดแูลระบบ 

การควบคมุภายในท่ีดี ครอบคลมุทกุดา้น ทัง้ดา้นบญัชี การเงิน 

การปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก�าหนดกลไก 

การตรวจสอบท่ีถ่วงดลุกนัอยา่งมีประสทิธิภาพ มีส�านกัตรวจสอบ 

ภายใน ท�าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบตังิานของทกุสายงานตามแผน

ตรวจสอบ ท่ีพิจารณาความเสีย่งเป็นส�าคญั รวมทัง้ใหค้ �าปรกึษาเก่ียวกบั 

การวางระบบควบคมุภายในท่ีดี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีในการพิจารณาแผนตรวจสอบ 

ควบคุม ก�ากับดูแลความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน 

เห็นชอบการแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหนา้สายงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนดแูลใหส้ายงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 

สามารถท�าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุไดต้ามมาตรฐานท่ีก�าหนด และ

ใหร้ายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบไมน่อ้ยกวา่ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่ระบบการควบคมุภายใน และงานตรวจสอบภายใน 

เป็นไปโดยรดักมุ ไมก่่อใหเ้กิดความเสยีหาย 

การปกป้องการใช้ข้อมูลภายใน

บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคญัในการใชข้อ้มลูภายใน และเพ่ือเป็นการปกปอ้ง

กรณีท่ีกรรมการและผูบ้รหิารใชข้อ้มลูภายในเพ่ือหาผลประโยชนใ์หแ้ก่

ตนเองหรอืผูอ่ื้นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) โดยเฉพาะอยา่งย่ิง 

ขอ้มลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรอืขอ้มลูท่ีมีผลกระทบ 

ตอ่แผนยทุธศาสตรอ์งคก์ร การด�าเนินธรุกิจ การเจรจาตอ่รองทางการคา้ 

และราคาหุน้ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบและก่อใหเ้กิดความเสียหาย 

ตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม และไดก้�าหนดหลกับรรษัทภิบาลส�าหรบัผูบ้รหิาร 

(Executives Ethical Standards) ไวเ้ป็นขอ้ปฏิบตัิ 10 ประการ 

และก�าหนดบทลงโทษสถานหนกัในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน หรอื กระท�าการใดๆ 

ในลักษณะท่ีจงใจไม่ปฏิบัติไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจในหัวข้อ 

หลกับรรษัทภิบาลส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

อนึง่ บรษัิทฯ ก�าหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มลูภายในส�าหรบัพนกังาน

ตามความเหมาะสมกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และไดก้�าหนด 

บทลงโทษไวใ้นขอ้บงัคบัการท�างานในหมวดวินยัและโทษทางวินยั 

เชน่ วินยัเก่ียวกบัความลบัและผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ขอ้ 3.2 ท่ีวา่ 

“ไม่แสวงหาผลประโยชนอ์นัมิควรไดจ้ากบริษัทฯ หรือบุคคลอ่ืน 

ท่ีมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ห้ามประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือ 

รบัท�างานใหผู้อ่ื้นในธุรกิจท่ีเหมือน หรือคลา้ยคลึงกับบริษัทฯ 

แมว้่างานนัน้จะท�านอกเวลาของบริษัทฯ ก็ตาม” การใหค้วาม

เป็นธรรมในการพิจารณาโทษทางวินยั และการลงโทษ บริษัทฯ 

แตง่ตัง้คณะกรรมการวินยัใหด้ �าเนินการสอบสวน และใหค้วามเป็นธรรม 

แก่พนกังานท่ีถกูกลา่วโทษ
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Connected Transactions

รายการระหว่างกัน

บรษัิทฯ ก�าหนดวิธีปฏิบตักิารท�ารายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตอ้งผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการ ตามเกณฑท่ี์ก�าหนด และใหมี้การเปิดเผยรายการ และมลูคา่ของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปีท่ีผา่นมา 

โดยอธิบายความจ�าเป็น และความสมเหตสุมผลของรายการท่ีเกิดขึน้ไวอ้ย่างชดัเจน ทัง้นี ้ บรษัิทฯ ก�าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารท่ีมี 

สว่นเก่ียวขอ้งกบัรายการดงักลา่วเปิดเผยขอ้มลู และ/หรอื ลกัษณะความสมัพนัธส์ว่นบคุคลของตนเอง คูส่มรส ญาตสินิท หรอืมีความสมัพนัธ์

สว่นบคุคลกบัผูเ้สนอราคารายใดรายหนึง่ท่ีสง่ผลใหเ้กิดความไมโ่ปรง่ใสในการปฏิบตัหินา้ท่ีโดยตรง สง่ใหส้ �านกับรรษัทภิบาล และใหง้ดออกเสยีง 

และ/หรอื ไมอ่ยูร่ว่มในกระบวนการพิจารณาตดัสนิชีข้าด

การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในปีท่ีผา่นมา แสดงไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และตารางแสดงรายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ในลกัษณะความสมัพนัธ ์ โดยทกุรายการเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล และเป็นการด�าเนินธรุกิจปกต ิการพิจารณาท�ารายการเป็นไปเพ่ือ 

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการ วา่เป็นเสมือนการท�ารายการกบับคุคล

ภายนอก (Arm’s Length Basis) ตามขอ้ก�าหนดของบรษัิทฯ และระเบียบของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย และไมข่ดักบัมาตรฐานการบญัชีเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวกบับคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกันในลักษณะความสัมพนัธ ์

บุคคล/นิติบุคคล ลักษณะการท�ารายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ปี 2563 ปี 2562

1. บริษัท โรงแรมชายทะเล จ�ากัด - โรงแรมไฮแอท รีเจนซี ่หวัหนิ

ประเภทธุรกจิ: ประกอบกิจการโรงแรม 

ลักษณะความสัมพนัธ:์

• คณุพนิดา เทพกาญจนา และคณุสพุล วธันเวคนิ กรรมการ

เป็นญาตสินิท กบัคณุวรรณสมร วรรณเมธี กรรมการผูมี้

อ �านาจลงนาม ของบรษัิท โรงแรมชายทะเล จ�ากดั

• กลุม่วธันเวคนิ ถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 28.63 

ของทนุจดทะเบียนช�าระแลว้

สญัญาเชา่พืน้ท่ีส �านกังานและบรกิาร 

กบั บมจ.โรงแรมเอราวณั 

• รายไดค้า่เชา่และบรกิาร

• ลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวด

• เงินมดัจ�ารบัจากผูเ้ชา่

(ขอยกเลกิสญัญาก่อนก�าหนดโดยสิน้สดุ

กนัยายน 2563)

577,307.59

91,650.71

321,496.48

1,002,315.54

-

321,496.48

2. บริษัท ซูช ิอจิ ิ(ประเทศไทย) จ�ากัด

ประเภทธุรกจิ: ธรุกิจรา้นอาหาร น�าเขา้วตัถดุบิในการ

ประกอบอาหาร จ�าหนา่ยอาหารและเครือ่งด่ืม-น�าเขา้

ลักษณะความสัมพนัธ:์

• คณุกวิน วอ่งกศุลกิจ กรรมการ เป็นกรรมการผูมี้อ �านาจ 

ลงนามในบรษัิท ซชิู อิจิ (ประเทศไทย) จ�ากดั

• กลุม่วอ่งกศุลกิจ ถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 26.86 

ของทนุจดทะเบียนช�าระแลว้

สญัญาเชา่พืน้ท่ีส �านกังานและบรกิาร 

กบั บมจ.ด ิเอราวณั กรุป๊ และ 

บมจ.โรงแรมเอราวณั

• รายไดค้า่เชา่และบรกิาร

• ลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวด

• เงินมดัจ�ารบัจากผูเ้ชา่

1,793,065.51

190,391.71

646,207.76

2,280,200.71

24,331.86

646,207.76
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บุคคล/นิติบุคคล ลักษณะการท�ารายการ
มูลค่ารายการ (บาท)

ปี 2563 ปี 2562

3. บริษัท คัปป้าเดล ิจ�ากัด

ประเภทธุรกจิ: ธรุกิจรา้นอาหาร

ลักษณะความสัมพนัธ:์

• คณุกวิน วอ่งกศุลกิจ กรรมการ เป็นกรรมการผูมี้อ �านาจ 

ลงนามในบรษัิท คปัปา้เดล ิจ�ากดั 

• กลุม่วอ่งกศุลกิจ ถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 26.86 

ของทนุจดทะเบียนช�าระแลว้

สัญญาเช่าพืน้ท่ีส �านักงานและบริการ 

กบั บมจ.ด ิเอราวณั กรุป๊ 

• รายไดค้า่เชา่และบรกิาร

• ลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวด

• เงินมดัจ�ารบัจากผูเ้ชา่

(ขอยกเลกิสญัญาก่อนก�าหนดโดยสิน้สดุ

กมุภาพนัธ ์2563)

556,477.75

-

669,438.00

2,674,414.08

53,572.23

719,938.00

4.   บริษัท ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ�ากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกจิ: ธนาคารพาณิชย์

• กลุม่วธันเวคนิ ถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 28.63 

ของทนุจดทะเบียนช�าระแลว้

ท�าสัญญาสินเช่ือเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน วงเงิน 500 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบีย้ ณ วนัท่ีขอใชว้งเงินท่ี MMR (Money Market Rate)  ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 ยงัไมมี่การเบกิวงเงินกู้

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ราคาท่ีตกลงกนัเป็นราคาตลาดเม่ือเทียบกบัพืน้ท่ีใหเ้ชา่บรเิวณใกลเ้คียง และไมต่ �า่กวา่ผูเ้ชา่หรอืผูร้บับรกิารรายอ่ืนตามเกณฑม์าตรฐานธรุกิจ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในกรณีท่ีบรษัิทฯ  เขา้ท�าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรอืมีการท�ารายการระหวา่งกนักบั บรษัิทยอ่ย บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรอืบคุคลภายนอก บรษัิทฯ 

จะพิจารณาถงึความจ�าเป็นและความเหมาะสมในการเขา้ท�าสญัญานัน้ๆ โดยค�านงึถงึผลประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็นหลกั

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท�ารายการระหว่างกัน

ในกรณีท่ีบรษัิทฯ เขา้ท�าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรอืมีการท�ารายการระหวา่งกนักบับรษัิทยอ่ย บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง บคุคลภายนอก และ/หรอืบคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ เพ่ือประโยชนข์องบรษัิทฯ คณะกรรมการ ก�าหนดใหต้อ้งปฏิบตัติามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัขิองบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหมี้ราคาและเง่ือนไข เสมือนการท�า

รายการกบับคุคลภายนอก โดยกรรมการหรอืพนกังานท่ีมีสว่นไดเ้สยีในรายการนัน้จะตอ้งไมมี่สว่นในการพิจารณาอนมุตัิ

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

-ไมมี่-

นอกจากนี ้บรษัิทฯ มีการท�ารายการอ่ืนท่ีก่อใหเ้กิดรายไดก้บักลุม่บรษัิทฯ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะความสมัพนัธ ์ซึง่ถือเป็นการด�าเนิน

ธรุกิจปกต ินอกเหนือจากรายการท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ดงันี ้

รายการอื่นที่ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างกัน 2563 2562

1. กลุม่บรษัิท น�า้ตาลมิตรผล จ�ากดั

• รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 1,743,527.77 8,062,321.48

• ลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวด 221,282.48 1,706,676.71

082 รายงานประจ�าปี 2563  |  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)




