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หลักการกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัท เอเชียโฮเตล็ จาํกัด (มหาชน) 

 

               คณะกรรมการของบริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)ให้ความสําคญัในการกํากับดแูลกิจการท่ีดี
ตัง้แต่ปี 2547 และมีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิตลอดมา และต่อมาได้ปรับปรุงตามหลกัการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Code – CG Code) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ในปี 2561 เพ่ือเป็นหลกัปฏิบตัใิห้คณะกรรมการบริษัท ซึง่เป็น
ผู้ นําหรือผู้ รับผิดชอบสงูสดุขององค์กรนําไปปรับใช้ในการกํากบัดแูลกิจการให้มีความน่าเช่ือถือสําหรับผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ในเดือนธันวาคม  2562  
คณะกรรมการทบทวนหลกัการกํากบัดแูลกิจการ มีมตใิห้ปรับปรุงหลกัการกํากบันีใ้ห้ครบถ้วนและให้เร่ิมใช้ตัง้แต่
ตัง้แตว่นัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 เป็นต้นไป 

ดงันัน้ หลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยหลกัการและแนวปฏิบตัท่ีิดี แบง่เป็น 5 หมวด ได้แก่ 

1. สิทธิของผู้ ถือหุ้ น หลักการ คือ ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิในการเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตัง้
คณะกรรมการ  ให้ทําหน้าท่ีแทนตนและมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของบริษัท 

2. การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั หลกัการ คือ ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร  และผู้ ถือ
หุ้ นท่ีไม่เป็นผู้ บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้ นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันและเป็นธรรม  ผู้ ถือ
หุ้นสว่นน้อยท่ีถกูละเมิดสิทธ์ิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย 

3. บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย หลักการ คือ ผู้ มีส่วนได้เสียควรได้รับการดแูลจากบริษัทตามสิทธ์ิท่ีมีตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง   คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
บริษัทกบัผู้ มีสว่นได้เสียในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการ 

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส หลกัการ คือ คณะกรรมการควรดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ี
เก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใชข้่อมลูทางการเงิน อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 
โปร่งใส ผา่นชอ่งทางท่ีเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเทา่เทียมกนัและนา่เช่ือถือ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลกัการ คือ คณะกรรมการมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการ
เพ่ือประโยชน์สงูสุดของบริษัท   คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตัิหน้าท่ีต่อผู้ ถือหุ้นและ
เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ  

โดยคณะกรรมการมีหลกัปฏิบตั ิCG-Code 8 ข้อหลกั คือ  
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หลักปฏิบัต ิ1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรท่ีสร้าง 

                   คุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน  

                   (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of The Board) 

               คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะผู้ นําท่ีต้องกํากบัดแูลให้องค์กรมี
การบริหารจัดการท่ีดี โดยกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร กําหนดกลยุทธ์ และนโยบายการ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกนั ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรสําคญั เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ 
รวมทัง้ได้ตดิตามประเมินผลการดําเนินงานสม่ําเสมอ    

              ทัง้นี ้ในการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน คณะกรรมการจะต้องกํากับดแูลกิจการให้นําไปสู่ผล
(Governance Outcome)  สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(Competitiveness and performance with long-term perspective) ต้องประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพ
สิทธิและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสีย (Ethical and responsible business)  เป็นประโยชน์ตอ่
สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านลบตอ่สิ่งแวดล้อม(Good corporate citizenship) และสามารถปรับตวัได้
ภายใต้ปัจจยัการเปล่ียนแปลง (Corporate resilience)  

นอกจากนี ้กรรมการทุกคนและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of 
care) และซ่ือสตัย์สจุริตตอ่องค์กร (duty of loyalty) และดแูลให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และ
มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางท่ีได้กําหนดไว้  มีความเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จดัการ
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้ จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี ๆ ได้รับ
มอบหมาย 

     คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบตั ิได้แก่ 

 1. ในการกําหนดความสําเร็จของการดําเนินกิจการ คณะกรรมการคํานงึถึงจริยธรรมผลกระทบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อมเป็นสําคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน 

 2. คณะกรรมการมีบทบาทสําคญัในการสร้างและขบัเคล่ือนวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ในจริยธรรม โดย
คณะกรรมการควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้ นําในการกํากบัดแูลกิจการ 

 3. คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีแสดงถึงหลกัการและแนวทาง
ในการดําเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาทิ นโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น 

 4. คณะกรรมการกํากับดแูลให้มีการส่ือสารเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจ มีกลไก
เพียงพอท่ีเอือ้ให้มีการปฏิบตัิจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิ
เป็นประจําทกุปี  

 

หลักปฏิบัต ิ2.  กาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปด้วยความย่ังยืน 

                    (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

 คณะกรรมการกําหนดและดแูลให้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพ่ือ
ความยัง่ยืน สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทัง้กิจการ ลูกค้า ผู้ มีส่วนได้เสีย และสงัคมโดยรวม โดยมีการนํา
นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม ปลอดภยั   

คณะกรรมการมีแนวทางในการปฏิบตั ิได้แก่ 
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 1. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ท่ี
ชดัเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลกัในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และส่ือสารให้ทกุคน
ในองค์กรขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั จดัทําเป็นวิสยัทศัน์ และคา่นิยมร่วมขององค์กร (vision and values)  

 2. ในการบรรลวุตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายหลกั คณะกรรมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ี
สามารถสร้างคุณค่าให้ทัง้แก่กิจการ ผู้ มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป สภาพแวดล้อมและการ
เปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ รวมทัง้ การนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกค้า
และผู้ มีสว่นได้เสีย ตลอดจนความพร้อม ความชํานาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการ 

  3. ส่งเสริมการส่ือสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายสะท้อนอยู่ในการตดัสินใจและการ
ดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมขององค์กรส่วนหนึ่งจะสะท้อน
คุณลักษณะของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบในการกระทํา (accountability) ความเท่ียงธรรม 
(integrity) ความโปร่งใส (transparency) และความเอาใจใส ่(due consideration of social and environmental 
responsibilities) กํากบัดแูลให้มีการถ่ายทอดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายผ่านกลยทุธ์และแผนงานให้ทัว่ทัง้องค์กร 

4. ในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานประจําปี คณะกรรมการจะดแูลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ปัจจยัและความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องตลอดสาย value Chain รวมทัง้ปัจจยั
ตา่งๆ ท่ีอาจมีผลบรรลเุป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีกลไกท่ีทําให้เข้าใจความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และสามารถนํามาวิเคราะห์เพ่ือมาดําเนินการให้เกิดผล  

5. คณะกรรมการจะกํากบัดแูลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวตักรรมและนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัและตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสีย โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐาน
ของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

6. คณะกรรมการจะกําหนดเป้าหมายทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน   ตระหนกัถึงความเส่ียงของการ
ตัง้เป้าหมายท่ีอาจนําไปสูก่ารประพฤตท่ีิผิดกฎหมาย  หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)  

 

หลักปฏิบัต ิ3.  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

  คณะกรรมการเข้าใจบทบาทการเป็นผู้ นําและกํากบัดแูลกิจการขององค์กร จึงกําหนดและทบทวน
โครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจทัง้ธุรกิจบริการและอสงัหาริมทรัพย์  ดแูลให้องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
และคณุลกัษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอาย ุ สดัสว่นกรรมการบริหารและกรรมการท่ีเป็นอิสระ ท่ีเหมาะสม
และจําเป็นตอ่การนําองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัท่ีกําหนด 

                      คณะกรรมการมีนโยบายคัดเลือกกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ เพ่ือดูแลให้มั่นใจว่า
องค์ประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างอิสระ และ
พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทาง
พิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป    คณะกรรมการจะกํากับดแูลให้การสรรหาและคดัเลือก
กรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจนเพ่ือให้ได้คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ี
กําหนดไว้ 

                         ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้
คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดําเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
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                          คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีประจําปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล  โดยผลประเมินควรถูกนําไปใช้สําหรับการพฒันาการปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไปด้วย 
และคณะกรรมการจะกํากับดแูลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท
หน้าท่ีลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการ
ทกุคนได้รับการเสริมสร้างทกัษะและความรู้สําหรับการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการอย่างสม่ําเสมอ ดแูลให้มัน่ใจว่าการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีจําเป็น และมีเลขานกุารบริษัทท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ท่ีจําเป็นและเหมาะสมตอ่การสนบัสนนุการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีแนวทางการปฏิบตั ิได้แก่ 

1. คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ โดยมีสดัสว่นกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารรวม           
กรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทัง้คณะ เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานทางการ
บริหารงานของบริษัท 

2. คณะกรรมการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่สมาชิกและประธานเป็นกรรมการอิสระ
มีหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเป็นกรรมการและค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ โดยให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี 
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกนั โดยเสนอผา่นคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. คณะกรรมการกําหนดหลกัเกณฑ์ในการดํารงตําแหนง่ในบริษัทอ่ืนของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
การทํางานของกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งหลายบริษัท และเพ่ือให้มัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ได้กําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดํารง
ตําแหน่งให้เหมาะสมกับลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แตร่วมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และ
รายงานการดํารงตําแหนง่อ่ืนของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นท่ีรับทราบ  

4. คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยทําการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยทําแบบประเมินผล
เปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังานอย่างมีหลกัเกณฑ์ 

5. คณะกรรมการดแูลให้กรรมการได้รับการอบรมและพฒันาความรู้ท่ีจําเป็นอยา่งตอ่เน่ือง 

6. คณะกรรมการจดัให้มีกําหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพ่ือให้กรรรมการ
สามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ โดยประชมุเป็นประจําทุกๆ เดือน  อย่างน้อยจํานวน 12 ครัง้ ในรอบปี
หากมีวาระเร่งดว่นพิเศษจะจดัประชมุเพิ่ม  โดยเอกสารประกอบการประชมุสง่ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า
อยา่งน้อย 5 วนัทําการก่อนวนัประชมุ 

7. คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้ จัดการเชิญผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้
สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเตมิในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง และเพ่ือให้มีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสงู 

8. คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชมุระหว่างกนัเองตามความจํา
เป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และจะแจ้ง
ให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย 

 

 

  



-5- 
 

หลักปฏิบัต ิ4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

                      (Ensure Effective CEO and People Management) 

   คณะกรรมการจะดําเนินการให้มัน่ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้ จดัการ และผู้บริหาร
ระดบัสงูให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคณุลกัษณะท่ีจําเป็นต่อการขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และ
กํากบัดแูลให้มีการกําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม โดยทําความเข้าใจในโครงสร้าง
และความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การบริหารและการดําเนินงานของกิจการ รวมทัง้ติดตามดแูล
การบริหารและพฒันาบคุลากรให้มีจํานวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจงูใจท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการมีแนวทางการปฏิบตั ิได้แก่ 

                  1. คณะกรรมการมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู และเพ่ือให้ดําเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง คณะกรรมการได้กํากบัดแูลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (succession plan) เพ่ือเป็นการ
สืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการ และผู้ บริหารระดับสูง คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ
ผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูได้รับการอบรมและพฒันา เพ่ือเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่
การปฏิบตังิาน 

             2. คณะกรรมการมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทน
และการประเมินผลท่ีเหมาะสม กําหนดคา่ตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจงูใจให้กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และ
บุคลากรอ่ืนๆ ทุกระดบัปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กรโดยสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และคํานึงถึงปัจจยัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

              3. คณะกรรมการดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร 
พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจท่ีเหมาะสม และได้รับปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพ่ือรักษา
บคุลากรท่ีมีความสามารถขององค์กรไว้ 

  4. คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโรงแรม
เอเชีย จํากดั เพ่ือดแูลให้พนกังานมีการออมอยา่งเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานมี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการเงิน เลือกนโยบายการลงทนุท่ีเหมาะสม 

 

หลักปฏิบัต ิ5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

                   (Nurture Innovation and Responsible Business) 

  คณะกรรมการให้ความสําคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคูไ่ปกบั
การสร้างคณุประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม   และติดตาม
ดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม และจะต้องสะท้อนอยู่ในแผน
ดําเนินการ (operational plan) เพ่ือให้มั่นใจว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดําเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ อีกทัง้จดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานงึถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากร 

                คณะกรรมการจะจัดให้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของกิจการ รวมทัง้ดแูลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการ
ดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ 

คณะกรรมการมีแนวทางการปฏิบตั ิได้แก่ 
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1. คณะกรรมการให้ความสําคญัสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีจะส่งเสริมการสร้างนวตักรรมและดแูลให้ฝ่าย
จดัการนําไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพฒันาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผล
การดําเนินงาน 

    2. คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ปรับปรุงกระบวนการทํางาน รวมทัง้การร่วมมือกบัคูค้่า 

               3. คณะกรรมการดูแลให้มีกลไกท่ีทําให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความ
รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ไมล่ะเมิดสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ความรับผิดชอบต่อพนกังานและลูกจ้าง โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี
เก่ียวข้องและปฏิบตัิต่อพนกังานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 
การกําหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นธรรม การจดัสวสัดิการท่ีไม่น้อยกว่า
กฎหมายกําหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า 
รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทํางานในด้านอ่ืน ๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง และ
คํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมลูของลูกค้า การบริการ 
การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือพฒันาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้การ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์และการสง่เสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระทําอย่างมีอย่างมี
ความรับผิดชอบ ไมทํ่าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า 

(3) ความรับผิดชอบตอ่คูค้่า โดยมีกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและเง่ือนไขสญัญาหรือข้อตกลงท่ีเป็น
ธรรม การช่วยให้ความรู้ ให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชีแ้จงและดแูลให้คูค้่าเคารพสิทธิมนษุยชน
และปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ตดิตามตรวจสอบและประเมินผลคูค้่าเพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งยัง่ยืน 

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนําความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ี
สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความ
คืบหน้าและความสําเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกนั ลด จดัการและดแูลให้มัน่ใจว่าบริษัทจะไม่สร้าง
หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบตอ่สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลมุการใช้วตัถดุิบ การใช้พลงังาน 
การใช้นํา้ การใช้ทรัพยากรหมนุเวียน การดแูลและฟืน้ฟูความหลากหลายทางชีวภาพท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจดัการของเสียท่ีเกิดจากการประกอบ
ธุรกิจ การปลอ่ยก๊าซเรือนก๊าชกระจก เป็นต้น  

(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ไม่สร้างความ
ได้เปรียบทางการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี
เก่ียวข้องและกําหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นต่อ
สาธารณะ รวมถึงสนบัสนนุให้บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และคูค้่ามีและประกาศนโยบายการต่อต้าน
การทจุริตและคอร์รัปชัน่   

             4. คณะกรรมการจะดแูลให้มัน่ใจวา่ ในการบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัของกิจการฝ่ายจดัการ
มีการทบทวน พฒันาการดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคํานึงถึงการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 
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               5. คณะกรรมการดแูลให้การบริหารความเส่ียงขององค์กรครอบคลมุถึงการบริหารและจดัการความ
เส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจดัให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

 

หลักปฏิบัต ิ6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

                   (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

  คณะกรรมการจะดําเนินการให้มัน่ใจว่ามีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีจะทําให้
บรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีประสิทธิผล และการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง  ภายใต้การ
ดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคมุภายใน 

              คณะกรรมการติดตามดแูลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทกับ
ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ
โอกาสของบริษัท ตลอดจนการทําธุรกรรมกับผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทในลกัษณะท่ีไม่สมควร  มีการ
จดัทํานโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ท่ีชดัเจนและส่ือสารในทกุระดบัขององค์กรรวมถึงคนนอก
เพ่ือให้เกิดการนําไปปฏิบตัไิด้จริง ตลอดจนมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

คณะกรรมการมีแนวทางการปฏิบตัไิด้แก่ 

  1. คณะกรรมการมอบหมายให้คณะทํางานบริหารความเส่ียงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลัน่กรอง 
ความเส่ียง ความเส่ียงท่ียอมรับได้ กรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของทุกคนในองค์กรให้
เป็นทิศทางเดียวกนั สญัญาณเตือนภยัลว่งหน้า ระบคุวามเส่ียงโดยพิจารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองค์กร
ท่ีอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาตามท่ี
เหมาะสมกบัธุรกิจ 

  2. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลประสิทธิผลของของการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ 

  3. คณะกรรมการมีหน้าท่ีดแูลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
ทัง้ของในประเทศและระดบัสากล 

  4. ในกรณีท่ีบริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั คณะกรรมการจะนําผล
ประเมินระบบควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงมาเป็นสว่นหนึง่ในการพิจารณา 

               5. คณะกรรมการจะกํากับและให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนด
นโยบายและวิธีปฏิบตัิในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (integrity) และความ
พร้อมใช้ของข้อมลู (availability) รวมทัง้การจดัการข้อมลูท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ (market sensitive 
information) นอกจากนี ้คณะกรรมการดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอก
ท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบตัติามระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 

  6. คณะกรรมการดแูลให้มีการจดัการและติดตามรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ รวมทัง้
ดแูลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบตัเิพ่ือให้การทํารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการดําเนินการและการเปิดเผย
ข้อมลูตามท่ีกฎหมายกําหนด และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคญั โดยท่ีผู้ มีส่วน
ได้เสียไมค่วรมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ หรืองดเว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

  7. คณะกรรมการจดัให้มีโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริม
และปลูกฝังให้พนกังานทุกคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดแูลให้มีมาตรการ
คุ้มครองท่ีเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสท่ีแจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสจุริต 
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หลักปฏิบัต ิ7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

                   (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 

  คณะกรรมการรับผิดชอบดแูลให้ระบบการจดัทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูสําคญัตา่ง ๆ 
มีความถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง กรณีท่ีพบว่าบริษัท
อาจประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะดําเนินงานจนมัน่ใจได้วา่ กิจการ
มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทัง้นี ้ภายใต้การคํานงึถึงสิทธิของ
ผู้ มีสว่นได้เสีย อีกทัง้ตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชําระหนีข้อง
บริษัท เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ทางการเงินและการดําเนินกิจการ  

             นอกจากรายงานทางการเงิน บริษัทเปิดเผยรายงานความยัง่ยืนได้แก่ ข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ การปฏิบตัิต่อพนกังานและผู้ มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการ
ปฏิบตัอิยา่งเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม     

             คณะกรรมการมอบให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ทําหน้าท่ีในการส่ือสารกับผู้
ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน เชน่ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา 

คณะกรรมการมีแนวทางการปฏิบตั ิได้แก่ 

   1. คณะกรรมการดูแลให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ โดยบุคคลากรดงักล่าวหมายรวมถึง
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ผู้จดัทําบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

  2. ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมลู คณะกรรมการจะคํานึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องโดยกรณีท่ีเป็น
รายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจยัอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
(2) ความเห็นของผู้สอบบญัชีในรายงานทางการเงิน ข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบ

ควบคมุภายใน และข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีผา่นการส่ือสารในชอ่งทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษัท 

   3. คณะกรรมการจะดแูลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึง่รวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สามารถ
สะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนับสนุนให้บริษัทจัดทําคําอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) 

  4. กรณีท่ีกิจการมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะดูแลให้กิจการกําหนดแผนการแก้ไขปัญหา
ทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดย
ให้ฝ่ายจดัการรายงานสถานะอย่างสม่ําเสมอ และทบทวนข้อมลูจนมีความมัน่ใจได้ว่า การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ 
ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไมว่า่จะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล 

  5. คณะกรรมการกําหนดแนวทางปฏิบตัิในการส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก ผ่านช่อง
ทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม และกําหนดผู้ รับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกทัง้ข้อมลูท่ีเปิดเผยโดยทัว่ไป 
และข้อมลูท่ีมีผลกระทบกบัราคาหลกัทรัพย์หรือภาพพจน์ของบริษัท โดยเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง ในเวลาท่ีเหมาะสม
ทนัเวลา และมีความเทา่เทียมกนั 
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หลักปฏิบัต ิ8.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น  

                    (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 

          คณะกรรมการทราบดีวา่ ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษัท ทัง้ประเดน็ท่ีกําหนด
ในกฎหมายและประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดําเนินงานของกิจการ  ต้องผ่านการพิจารณาและ/หรือ
การอนุมัติของผู้ ถือหุ้ น เร่ืองดังกล่าวควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการจะดูแลให้การ
ดําเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิของตน  จะเปิดเผยมตท่ีิประชมุและการจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

คณะกรรมการมีแนวทางการปฏิบตั ิได้แก่ 

  1. คณะกรรมการสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้น เชน่ 

(1) การกําหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า
ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจเุร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเป็นวาระ
การประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเ ร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอบรรจุเป็นวาระ
คณะกรรมการต้องแจ้งเหตผุลให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

(2) หลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ 

        ทัง้นี ้คณะกรรมการดแูลให้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 

  2. คณะกรรมการดแูลให้หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นมีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ต่อการใช้
สิทธิของผู้ ถือหุ้น 

  3. คณะกรรมการจะดแูลให้มีการส่งหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และเผยแพร่บน 
website ของบริษัทอยา่งน้อย 28 วนัก่อนวนัประชมุ 

  4. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ โดยกําหนดหลกัเกณฑ์การส่ง
คําถามลว่งหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วบน website ของบริษัทด้วย 

  5. หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารท่ีเก่ียวข้องควรจดัทําเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่
พร้อมกบัฉบบัภาษาไทย 

               6. คณะกรรมการกําหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุ โดยคํานงึถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุท่ี
เหมาะสมและเพียงพอตอ่การอภิปราย สถานท่ีจดัประชมุท่ีสะดวกตอ่การเดนิทาง เป็นต้น 

  7. คณะกรรมการดแูลไม่ให้มีการกระทําใด ๆ ท่ีเป็นการจํากัดโอกาสการเข้าประชมุหรือสร้างภาระให้ผู้
ถือหุ้นจนเกินควร เชน่ ไมค่วรกําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องนําเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกินกว่าท่ี
กําหนดไว้ในแนวทางปฏิบตัขิองหนว่ยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

  8. คณะกรรมการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การ
นบัคะแนนและแสดงผล เพ่ือให้การดําเนินการประชมุสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยํา  

  9. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าท่ีดแูลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และข้อบงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลาสําหรับแตล่ะวาระการประชมุท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดั
ประชมุอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและตัง้คําถามตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั
บริษัทได้ 

  10. เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัได้ กรรมการในฐานะผู้ เข้าร่วมประชมุไม่ควรสนบัสนนุการ
เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาใน
การศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ 
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  11. กรรมการทกุคนและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการประชมุ เพ่ือผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในประเด็น
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

  12. ก่อนเร่ิมการประชมุ ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบจํานวนและสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง
และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนสียงและการนบัคะแนนเสียง 

  13. ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชมุจะจดัให้มีการลงมติแยกในแตล่ะรายการ เช่น ผู้
ถือหุ้นใช้สิทธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ 

  14. คณะกรรมการสนบัสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคญั ส่งเสริมให้มีบุคคลท่ีเป็น
อิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุ และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง ในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุทราบพร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

           15. คณะกรรมการดแูลให้บริษัทเปิดเผยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมการลงคะแนนเสียงภายในวนัทําการ
ถดัไป ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และบน website ของบริษัท 

  16. คณะกรรมการดแูลให้การจดัส่งสําเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

  17. คณะกรรมการดแูลให้มีรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นได้บนัทกึข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายช่ือกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ และสดัส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม
ไมเ่ข้าร่วมการประชมุ 

(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
งดออกเสียง) ของแตล่ะวาระ 

(3) ประเดน็คําถามและคําตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ – นามสกลุของผู้ถามและผู้ตอบ  
 
 
                                                 ***************** 


