5.1 Corporate Governance Policy
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญและปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่มีมาตรฐานสากล และสอดคล้ องกับนโยบายของ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และได้ บรรจุกระบวนการในการสื่อ สารให้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน ทราบหลักการนี ้ เพื่อยึดถือปฎิบตั ิ ไว้ ในแผนงาน
บริ ษัทฯ มีความเชื่อมัน่ ว่า กระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริ มผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ แก่
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.1 การประชุมผู้ถอื หุ้น
1.1.1 การกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะจัดขึ ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วนั ปิ ดบัญชีงบดุลประจาปี บริ ษัทฯ จะกาหนดวัน
เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพร้ อมที่จะอานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุม่ ซึง่ รวมถึงผู้ถือ
หุ้นที่เป็ นนักลงทุนสถาบันได้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
บริ ษั ท ฯ จะไม่ จั ด ประชุ ม ในวัน หยุ ด นัก ขัต ฤกษ์ วัน หยุ ด ท าการของธนาคารพาณิ ช ย์ การประชุ ม จั ด ขึ น้ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร อันเป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ ง่าย โดยจะเริ่ ม
การประชุมในช่วงเช้ า บริ ษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมทีม่ ีคาชี ้แจง และเหตุผลประกอบในแต่ละ
วาระ หรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ฯ หรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม โดยไม่มีการจากัด
โอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ สามารถเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นความจาเป็ นหรื อสมควร
1.1.2 การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรื อส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
บริ ษัทฯ ได้ มีการพัฒนาและปรับปรุ ง Website ของบริ ษัทฯ ด้ วยการจัดให้ มีช่องทางในการติดต่อ ระหว่างเลขานุการ
บริ ษัทกับนักลงทุน หรื อผู้ถือหุ้น ซึง่ สามารถใช้ เป็ นช่องทางในการขอเพิ่มวาระการประชุม หรื อส่งคาถามเกี่ยวกับบริ ษัทฯ
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
1.2 การดาเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
1.2.1 การเข้ าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการลงทะเบียนโดยใช้ ระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายที่ได้ จดั พิมพ์ไว้ บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับความสะดวกในการประชุม
และทาให้ ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีจดุ ตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้

บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน และจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ สาหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะไว้ บริ การให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะ
ที่มาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม พร้ อมทังมี
้ เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน
1.2.2 การเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมผู้ ถือหุ้นด้ วยทุกครั ง้ โดยประธานกรรมการบริ ษัท จะทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่
ประชุม นอกจากนี ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริ ษัทหรื อตัวแทน จะเข้ าร่วมประชุมด้ วยเพื่อรับฟั งความคิดเห็นและตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
1.2.3 การกาหนดวาระการประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่วาระการประชุมวาระใดมีหลายรายการ บริ ษัทฯ จะกาหนดวาระการประชุมไว้ เป็ นเรื่ องๆ
อย่างชัดเจนและจัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตังกรรมการ
้
การกาหนดอานาจกรรมการ และ
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ กาหนดไว้ ล่วงหน้ าในการประชุมผู้ถือหุ้น เหตุเพราะการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่
จะต้ องมีการลงมติโดยไม่ได้ กาหนดไว้ ในวาระการประชุมเป็ นการไม่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
1.2.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
บริ ษัทฯ จัดให้ มีบคุ คลภายนอกที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ และ/หรื อ การ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมทังเปิ
้ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนน พร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
1.2.5 การแจ้ งวิธีปฏิบตั ิในการนับคะแนน และการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะชี ้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนเริ่ มการประชุมตาม
วาระ โดยแยกอธิ บายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ทังนี
้ ้ในการลงคะแนนเสียง
เลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลโดยใช้ บัตรลงคะแนน
เสียง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้ อย่างแท้ จริ ง และระหว่างการประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้ เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการออกเสียง
ลงคะแนน บริ ษัทฯ จะนับ 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง และถือเสียงข้ างมากเป็ นมติ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมเป็ น
ผู้ชี ้ขาดอีกเสียงหนึง่ ต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น
1.2.6 การใช้ บตั รลงคะแนนเสียง
บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ มีการใช้ บัตรลงคะแนนเสียงทัง้ ในวาระหลักทั่วไปตามกฎหมายและวาระที่สาคัญ เช่นการทา
รายการเกี่ยวโยง การทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ฯลฯ เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อ
โต้ แย้ งในภายหลัง

1.2.7 การบันทึกรายงานการประชุม
บริ ษัทฯ บันทึกการแจ้ งวิธีการลงคะแนน นับคะแนน การใช้ บตั รลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนเริ่ มการประชุม ตลอดจน
รายชื่อพร้ อมตาแหน่งของกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม กรรมการที่ลาประชุม และคาถาม คาตอบ คาชี ้แจง ความคิดเห็น
มติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็ นจานวนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง ไว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษรใน
รายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อให้ สามารถตรวจสอบถึงการมีสว่ นร่วมของกรรมการบริ ษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้น
แต่ละครัง้ กรณีที่กรรมการบริ ษัทคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระการประชุมเรื่ องใด ต้ องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ยกเว้ นการออกเสียงเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ
1.3 การจ่ ายเงินปั นผล
คณะกรรมการบริ ษัท อาจพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในกรณีที่ผลประกอบการของบริ ษัทฯ มีกาไรและไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ในอดีต
ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ยังไม่เคยมีการจ่ายเงินปั นผลทังในรู
้ ปของ เงินสด หรื อ อื่นๆ
1.4 การแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริ ษัท ผู้สอบบัญชีนนต้
ั ้ องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ในบริ ษัทฯ
2. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
2.1 การเสนอชื่อบุคคลเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
บริ ษัทได้ มีการพัฒนาและปรับปรุ ง Website ของบริ ษัทฯ ด้ วยการจัดให้ มีช่องทางในการติดต่อระหว่างเลขานุการบริ ษัท
กับนักลงทุน หรื อผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็ นช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล พร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณาและการ
ให้ ความยินยอมของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อประธานกรรมการบริ ษัท ล่วงหน้ า
2.2 การประชุมผู้ถอื หุ้น
2.2.1 การมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ บริ ษัทฯ จะอานวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไป
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ ระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทัง้ คาแนะนา ขันตอนในการมอบฉั
้
นทะ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยกรอกเอกสาร

หนังสือมอบฉันทะตามแนวทางที่อธิ บายไว้ ในรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะที่บริ ษัทฯ จัดส่งให้ พร้ อมกับหนังสือนัด
ประชุม ซึง่ ไม่ได้ กาหนดเงื่อนไขที่ยงุ่ ยากต่อการมอบฉันทะ
2.2.2 การส่งหนังสือนัดประชุม
บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการประชุม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ทังนี
้ ้ แต่ละเรื่ องจะมีการระบุไว้ อย่างชัดเจนว่า เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี
รวมทังมี
้ ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องดังกล่าวด้ วย
บริ ษัทฯ ประกาศการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริ ษัท www.grandeasset.com ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษล่วงหน้ า ก่อนวันประชุม โดย
แจ้ งข้ อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้น
อย่างเพียงพอและทันเวลา
2.3 การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารแจ้ ง เตื อ นเป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรให้ มี ค วามระมัด ระวัง ในการเปิ ด เผยข้ อ มูล ภายในแก่ สาธารณะ
โดยเฉพาะข้ อมูลที่เกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ยงั ไม่ได้ รับรอง และมีการอนุมตั ิตามกระบวนการ ในปี ที่ผ่านมากรรมการ
และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ไม่มีการซื ้อขายหุ้นโดยใช้ ข้อมูลภายใน
2.4 การทารายการเกี่ยวโยงกัน
กรณีบริ ษัทฯ มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูล
ราคาและมูลค่าของรายการดังกล่าวไว้ ชดั เจน โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่ได้ ทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ าฝื น และ/
หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
บริ ษั ท ฯ เคารพในสิ ท ธิ ข องผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ต่า งๆ ทัง้ ผู้ถื อ หุ้น พนัก งาน ผู้บ ริ ห าร ลูก ค้ า คู่ค้ า เจ้ าหนี ้ ตลอดจน
สาธารณชนและสังคมจะได้ รับการดูแล และได้ เสริ มสร้ างความร่ วมมือกันระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในกลุม่ ต่างๆ ตาม
บทบาทและหน้ าที่ ทังนี
้ ้เพื่อให้ กิจการของบริ ษัทฯ ดาเนินไปด้ วยดี มีความมัน่ คงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม
แก่ทกุ ฝ่ าย

3.1 การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
3.1.1 คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น : บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เหตุเพราะตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้น คือเจ้ าของกิจการ โดยมีแนว
ปฏิบตั ิ ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้ วยความระมัดระวังรอบคอบ
(2) นาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้ อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ
โดยสม่าเสมอและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
(3) รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ มในอนาคตของบริ ษัทฯ ทังในด้
้ านบวกและด้ านลบ ซึ่ง
ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความเป็ นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
(4) ไม่หาผลประโยชน์จากการ ใช้ ข้อมูลใดๆของบริ ษัทฯ ซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
(5) บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น
พนักงาน : บริ ษัทฯ มุ่งพัฒนาเสริ มสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี รวมทังส่
้ งเสริ มการทางานเป็ นทีม
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน
การว่าจ้ าง แต่งตัง้ และโยกย้ ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื ้นฐานของการใช้ ทรัพยากรบุคคลให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
บริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของ
พนักงาน บริ ษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่ องค่าตอบแทนในรูปของการจ่ายเงินโบนัสพิเศษประจาปี ให้ สอดคล้ องกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทากาไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบตั ิงาน
ตาม Key Performance Index ปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ เพิ่ม สวัสดิการของพนักงาน ในรู ปของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทฯ ไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงานให้ ผ้ ใู ดทราบ โดยไม่ได้ รับการยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูล
ลูกค้ า : บริ ษัทฯ มุ่งดาเนินธุรกิจโรงแรม และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้ มีการสร้ างสรรค์ นาเสนอ
และการบริ หารจัดการสินค้ าและบริ การแก่ลกู ค้ าอย่างมีมาตรฐานและมีจริ ยธรรมภายใต้ หลักการดาเนินงานส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามมาตรฐาน ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ ทาการก่อสร้ างอาคารห้ องชุดพักอาศัย
จานวน 420 ห้ องจนเสร็ จ และจัดให้ มีการตรวจสอบคุณภาพ ดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ของห้ องชุดพักอาศัย
จนลูกค้ าเกิดความพอใจและรับโอนกรรมสิทธิ์ทงหมด
ั้
โรงแรมทังสามแห่
้
งได้ เปิ ดโอกาสให้ ลกู ค้ าแสดงความพึงพอใจ
ในคุณภาพของบริ การเป็ นประจาทุกเดือน สิ่งที่ลกู ค้ าพอใจ และไม่พอใจที่ต้องมีการแก้ ไขและปรับปรุ ง ได้ มีการ
ประชุม เพื่ อ รายงานเรื่ อ งดังกล่า วให้ ผ้ ูบ ริ หารระดับ สูง ทราบเป็ นประจาทุก เดือ น และมี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มูลนีต้ ่อ
สาธารณชนทัว่ ไป

คู่แข่ ง : บริ ษัทฯ มุง่ ดาเนินธุรกิจโรงแรม และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
และดาเนินธุรกิจภายใต้ การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
คู่ค้า คู่สัญญา และเจ้ าหนี ้ : การดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้ องไม่นามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริ ษัทฯ
หรื อขัดต่อกฎหมายใดๆ บริ ษัทฯ ถือว่าคูค่ ้ าเป็ นปั จจัยสาคัญในการร่วมสร้ างห่วงโซ่คณ
ุ ค่าให้ กบั ลูกค้ า
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในสัญญาและถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้เป็ นสาคัญ ในการชาระคืนเงินต้ น ดอกเบี ้ย และการ
ดูแลหลักประกัน
ชุมชนและสังคม : บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ การดาเนินกิจกรรมการก่อสร้ างใดๆ ของ
บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับความเห็นชอบและได้ รับการอนุมตั ิ จากคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
(EIA) ก่อนทุกครัง้ และการก่อสร้ างในบางโครงการ บริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีการพูดคุย และพบปะกับชุมชนใกล้ เคียงเพื่อ
สัมพันธภาพอันดีในขณะทาการก่อสร้ าง บริ ษัทฯ โดยโรงแรมทังสามแห่
้
งมีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ให้ กับ
ชุมชนใกล้ เคียงเป็ นประจาทุกปี โดยเฉพาะการบริ จาคสิง่ ของให้ กบั มูลนิธิ และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
3.1.2 นโยบาย และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
หรื อลิขสิทธิ์
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ไว้ ชดั เจนในการไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และ
การใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.3 นโยบายในการต่อต้ านการทุจริ ต การคอร์ รัปชัน่
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยให้ ความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการ โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้
เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริ ยธรรมที่ดี มีความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการสื่อสารทัง้
ระดับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานให้ ดาเนินการทุกกระบวนการอยูใ่ นขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่าการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ และการให้ หรื อรับสินบนเป็ นการ
กระทาที่ไม่สมควร ไม่วา่ จะเป็ นการกระทากับบุคคลใดก็ตาม หรื อการทาธุรกรรมกับภาครัฐหรื อเอกชน โดยนโยบายการ
ต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ นี ้ ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
้ การสรรหาหรื อการคัดเลือก
บุคลากร การเลือ่ นตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้ ผลตอบแทน
โดยกาหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับ สื่อสาร และทาความเข้ าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยเกี่ ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชั่น โดยจัดทาแนวทางการปฏิบัติในการดาเนินการต่อต้ านการทุจริ ต และคอร์ รัปชั่น ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก
กรรมการบริ ษัท แล้ วดังนี ้
(1) สื่อสารและสร้ างจิตสานึกให้ ทุกคนในบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการต่อต้ านการทุจริ ต และคอรร์
รัปชัน่
(2) บริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ดาเนินการ หรื อสนับสุนการทุจริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม
(3) บริ ษัทฯ ไม่กระทาหรื อสนับสนุนในการให้ สินบนทุกรู ปแบบ รวมถึงการควบคุมการบริ จาคเพื่อการกุศล การ
ให้ ข องขวัญ ทางธุ ร กิ จ หรื อ สนับ สนุน กิ จ กรรมต่า งๆ ให้ มี ค วามโปร่ ง ใส และไม่มี เ จตนาเพื่ อ โน้ ม น้ าวให้
เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ หรื อเอกชนดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
(4) บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี การให้ ความรู้ การต่อ ต้ านทุจริ ตและคอร์ รั ปชั่น แก่ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ ผู้บ ริ ห ารและ
พนักงานเพื่อส่งเสริ มความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อสือ่ ให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของ
บริ ษัทฯ
(5) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันไม่ให้ พนักงานปฏิบตั ิงานที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะด้ านการ
ขาย งานจัดซื ้อ และงานก่อสร้ าง
(6) บริ ษัทฯ อนุญาตพนักงาน ให้ หรื อรับสิ่งของจากคู่ค้า หรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิ จของบริ ษัทฯ ในมูลค่าที่
เหมาะสม เฉพาะในช่วงเทศกาล หรื อประเพณีนิยม
(7) บริ ษัทฯ กาหนดให้ พนักงานหลีกเลีย่ งการให้ การเลี ้ยงรับรอง ในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ และไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กับความสัมพันธ์ ในการทาธุรกิจของบริ ษัทฯ
3.1.4 การร้ องเรี ยน
หากพนักงานพบเห็นการกระทาที่สงสัยว่าฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตาม สามารถรายงานเรื่ องดังกล่าวต่อฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัทตามลาดับ

4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้ วนเพียงพอเชื่อถือได้ อย่าง
สม่าเสมอและทันเวลา โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี
(Annual Report) เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทังภาษาไทย
้
และภาษาอังกฤษ และสือ่ มวลชนต่างๆ
บริ ษัทฯ จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัทและผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท เพื่อเป็ นตัวแทนประสานงานระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้ถือหุ้น
นัก วิ เ คราะห์ ห ลักทรั พ ย์ และผู้เ กี่ ยวข้ อ ง ในการให้ ข้อ มูล อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ น ธรรม ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ ร ายงาน
สารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เพื่อการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ www.set.or.th
รวมทังรายงานสารสนเทศต่
้
อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้ เปิ ดเผยสารสนเทศ
ดั ง กล่ า ว และข้ อมู ล ในรู ปแบบต่ า งๆ ของบริ ษั ทฯ ทั ง้ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.grandeasset.com หัวข้ อ เลขานุการบริ ษัท (Company Secretary)
4.1 การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีแผนการดาเนินงานที่จะจัดให้ กรรมการ และผู้บริ หาร เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียของตนเอง คู่สมรส
และบุคคลที่เกี่ยวข้ องต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยส่งข้ อมูลส่วนได้ เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริ ษัท เพื่อจัดส่งสาเนา
รายงานให้ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานนัน้
4.2 การกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีแผนงานที่จะให้ ความรู้ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการแก่ คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารในฝ่ ายต่างๆ

