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บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

1. วัตถุประสงค์  

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในฐานะตวัแทนของผู้ ถือ

หุ้นเป็นผู้ทมีีบทบาทสําคญัในการกําหนดทิศทาง นโยบาย และกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน

การกํากบัดูแลการบริหารจดัการบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั เพือสร้าง

มลูค่าให้กบักจิการ และเพอืประโยชน์ทีดีทีสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้างเสริมความเชือมันให้กับ 

ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ ซือสตัย์สุจริต 

และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัและมตทิปีระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติทปีระชมุผู้ ถือหุ้น 

ดังนัน ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 1/2562 มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี โดยมี

วตัถุประสงค์เพือให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าทีและความรับผิดชอบของตนทีมีต่อผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบตัิหน้าทดีงักล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ

มีความโปร่งใส 

2. องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน และ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมี

คณุสมบตัิตามทีกฎหมายกําหนด 

2.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการทงัหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคมุ

ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการ

บริหารกิจการ อีกทงัมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามทีกําหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทีทจ. /  เรือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ

ขายหุ้นทีออกใหม่ ("ประกาศทจ. / ") และมีขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ประกาศกําหนด  

2.3 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิทีมีความรู้ความสามารถในด้านทักษะ

วิชาชีพทีหลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชียวชาญเฉพาะด้าน ทีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่จํากดัเพศ เชอืชาติ ศาสนา อาย ุหรือทกัษะทางวิชาชีพ 
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2.4 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคนหนงึหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ ทงันี ใน

กรณีทีผู้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตงักรรมการ

อิสระหนึงท่านเพือร่วมพิจารณากําหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพือส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุล

อํานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการและให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทดีีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียน 

3. คุณสมบัติ 

3.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลทีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน

ธุรกิจ มีความซือสัตย์  สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมี เวลาเพียงพอทีจะอุทิศความรู้ 

ความสามารถและปฏิบตัิหน้าทีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างเต็มที 

3.2 กรรมการต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแก้ไขเพิมเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") รวมถึงประกาศ 

ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเกียวข้องกําหนด รวมทังต้องไม่มีลักษณะทีแสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมทีจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามทีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด โดยจะต้องเป็นบคุคลทมีี

ชืออยู่ ในระบบข้อมูลรายชือกรรมการและผู้ บ ริหารของบริษัททีออกหลักทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การแสดงชอืบุคคลในระบบข้อมลูรายชอืกรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัททอีอกหลกัทรัพย์ 

3.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้ นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้าง

หุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอืนทีประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทําเพอืประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคล

อนื เว้นแต่จะแจ้งให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงั  

3.4 กรรมการต้องดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 แห่ง (นับ

รวมกรณีทีได้รับอนมุตัิแต่งตงัเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย)  

4. หน้าทีและความรับผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติทปีระชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ตลอดจนมติของทีประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความซือสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพือรักษา

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ ถือหุ้น และมีหน้าทีดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติ   
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ให้เป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กฎหมายต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย รวมทงักฎหมายทีเกียวกบัการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนบัสนนุการ

ทจุริตคอรัปชนั  

4.2 ปฏิบตัิหน้าทด้ีวยความรับผิดชอบและความระมดัระวงั เยียงวิญ ูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนนัพึงกระทํา

ภายใต้สถานการณ์เดียวกนั เพอืประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 

4.3 จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 เดือนต่อครัง และควรต้องเป็นการประชมุเต็มคณะ 

เว้นเสียแต่จะมีเหตุจําเป็นซึงไม่สามารถหลีกเลียงได้ เมือมีการพิจารณาลงมติในเรืองหรือรายการทีมี

นัยสําคญั รายการทีมีนัยสําคัญควรรวมถึง รายการทีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ รายการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที

มีผลกระทบสําคญัต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมตัิการเข้า

ทํารายการทีเกียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้องของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกําหนดระดับอํานาจดําเนินการ และการกําหนดนโยบาย

การบริหารการเงินและการบริหารความเสียงของกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น 

4.4 ดําเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนําระบบงานบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทงัจดัให้มีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

ทีเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทังจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสมาํเสมอ  

4.5 จดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทุน ณ วนัสินสดุของรอบปีปฏิทินซงึเป็นรอบปีบญัชขีองบริษัทฯ

เพอืแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชีทีผ่านมาให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน 

ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัวไป เพือเสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้ นในการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีเพือพิจารณาอนุมัติ ทงันี คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีทีได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตรวจสอบงบดลุและ

บญัชีกําไรขาดทุนนนัให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น รวมทงัจัดให้มีการทําและสอบทานงบ

การเงินสําหรับงวดไตรมาส 

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที

เหมาะสมตามทีคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้ นในการประชุม

สามญัประจําปีเพอืพิจารณาอนุมตัิ 

4.7 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกั แนวทาง นโยบายและกลยุทธ์ทีสําคัญโดยคํานึงถึงจริยธรรม 

ผลกระทบต่อสังคมและสิงแวดล้อมเป็นสําคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานการดําเนินธุรกิจ

ต่าง ๆ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการจดัทรัพยากรทีสําคัญเพือให้บรรลุ

วตัถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร
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และฝ่ายจดัการให้เป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพอืประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้ ถือหุ้น 

4.8 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัิวิสยัทศัน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตามทีคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการจัดทํา อย่างน้อยปีละ 1 ครัง เพือให้

เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ การตลาด และสภาพการแข่งขนัทเีปลียนแปลงไป 

4.9 พิจารณาอนุมตัิการดําเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซงึสอดคล้องกบัข้อบงัคบัของแต่ละบริษัท 

4.10 ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนือง เพือให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย 

และประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการอย่างสมาํเสมอ รวมถึงกําหนด

ค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

4.11 พิจารณากําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสียงให้ครอบคลุมทงัองค์กร และกํากับดูแลให้มีระบบ

หรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเสียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคมุเพอืลดผลกระทบ

ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม  

4.12 พิจารณากําหนดกลไกการกํากับดูแลทีทําให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบ

การดําเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึงของบริษัทฯ รวมทังมีมาตรการในการ

ติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามประกาศทจ. 39/2559  

4.13 จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตาม

หลักธรรมาภิบาลทีเป็นลายลักษณ์อักษร และสนับสนุนให้มีการสือสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้

รับทราบยึดถือปฏิบตัิอย่างจริงจัง เช่น นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแส และ

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้

เชอืมนัได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกียวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม  

4.14 พิจารณาอนุมตัิค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงตารางกําหนด

อํานาจอนุมตัิ (Delegation of Authority)  

4.15 จดัให้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพอืเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบริษัทฯ ทงันี คณะกรรมการบริษัทควรติดตามให้มีการปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจอย่างจริงจงั 

4.16 จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณ ะกรรมการชุดย่อย  ตลอดจนแก้ไขกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทและให้ความเห็นชอบข้อเสนอของกรรมการชดุย่อยในการปรับเปลียนเนือหาในกฎ

บตัรให้มีความเป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัระเบียบ ข้อบงัคบั และสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป 
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4.17 พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแต่งตังคณะกรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าทีบริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชดุย่อยอนืตามความเหมาะสม รวมถึง

การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทแีละค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

(Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ทแีต่งตงัขึน  

ทงันี การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าทีทกํีาหนดนนั ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือ

มอบอํานาจช่วงทีทําให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (Chief Executive Officer) 

และคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการทีอาจมีความขดัแย้ง มี

ส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อนืใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตัิ

รายการทีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทีทีประชุมผู้ถือหุ้นหรือทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

4.18 พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลียนแปลงชือกรรมการซึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ นอกจากนี ใน

กรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท

ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เลือกบุคคลซึงมีคุณสมบตัิและไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/

หรือระเบียบทเีกียวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน 

4.19 แต่งตงับุคคลเข้าไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างน้อย

ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กําหนดค่าตอบแทนและกําหนดขอบเขตอํานาจ 

หน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทีได้รับการแต่งตงั รวมถึงกําหนดกรอบอํานาจใน

การออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในเรืองสําคญัทีต้องได้รับความเห็น

จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และกํากับดูแลการบริหารและฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนการดําเนินการและนโยบายของบริษัทฯ และควบคุมดูแลการทํารายการ

ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมลูเกียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างกัน 

และการได้มาหรือจําหน่ายไปซงึทรัพย์สินทมีีนยัสําคญัให้ครบถ้วนถกูต้อง และติดตามดแูลให้กรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าทีและความรับผิดชอบตามทกีฎหมายกําหนด 

4.20 พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนนําเสนอ เพือให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยในการพิจารณาค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการต้องคํานึงถึงปัจจยัต่าง ๆ อาทิ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของ

บริษัทฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ทีคาดว่าจะ

ได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน เป็นต้น 
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ทังนี ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในกรณีทีข้อบงัคับของบริษัทฯ มิได้กําหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตาม

มติของทปีระชมุผู้ ถือหุ้น ซงึประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมด

ของผู้ถือหุ้นซงึมาประชมุ 

4.21 แต่งตังเลขานุการบริษัท และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีของเลขานุการบริษัทเพือรับผิดชอบการ

ดําเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดทําและเก็บรักษา

ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมกรรมการและรายงานการประชมุกรรมการ หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือ

หุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 

4.22 พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การ

ลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินการต่าง ๆ ทีจําเป็นตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือระเบียบที

เกียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ รวมถึงกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องอนื  

4.23 พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นเกียวกบัการทํารายการทเีกียวโยงกนัระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม กับบุคคลทีเกียวโยงกันตามทีกําหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทังกฎระเบียบทีเกียวข้องของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลักการเกียวกับข้อตกลง

ทางการค้าทีมีเงอืนไขการค้าโดยทวัไปในการเข้าทําธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับ

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีมีความเกียวข้อง เพือกําหนดกรอบการดําเนินการให้คณะกรรมการ

บริหารและฝ่ายจดัการมีอํานาจดําเนินการธุรกรรมดงักล่าวได้ภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง รวมทังพิจารณา และ/หรือให้ความเห็นเกียวกับการเข้าทําธุรกรรมต่าง ๆ 

ของบริษัทฯ (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงือนไขทีจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที

ประชุมผู้ถือหุ้ น) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที

เกียวข้อง 

4.24 กํากับ ควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

และของบริษัทย่อย และจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทังการใช้สินทรัพย์ของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในทางมิชอบ และการกระทําทีไม่ถกูต้องในรายการระหว่างบุคคลทีเกียวโยงกัน

กบับริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย 

4.25 ให้ความมนัใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบตัิต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ต่าง ๆ ทีเป็นอยู่ได้รองรับและเป็นไปเพือการกํากับดูแลทีเหมาะสมและสามารถเปลียนแปลงได้เมือ

จําเป็น 

4.26 จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษัทฯ 
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4.27 จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารทีเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย บคุคลผู้มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

และผู้ทเีกียวข้อง รวมถึงจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารทีสําคญัต่อผู้ ถือหุ้นในงบการเงินและรายงาน

ต่าง ๆ ทีจัดทําต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านันควรเผยแพร่ผ่านระบบของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ก่อน และอาจเผยแพร่เพิมเติมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทงัจดัให้มีผู้ รับผิดชอบในการ

ให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทงันี คณะกรรมการบริษัทควรดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

เหมาะสม และตรงต่อเวลา 

4.28 จัดทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิดเผย 

งบการเงิน เพอืแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่านมา และนําเสนอต่อทปีระชุม

ผู้ ถือหุ้นเพอืพิจารณาและอนมุตัิ 

4.29 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึงหรือหลายคนหรือบคุคลอนืใดปฏิบตัิการอย่าง

หนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจ

มอบอํานาจเพือให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามทคีณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลา

ทคีณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลงหรือแก้ไข

การมอบอํานาจนนั ๆ ได้เมือเห็นสมควร ทงันี การมอบอํานาจนนั ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ

หรือมอบอํานาจช่วงททีําให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมี

ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดทีจะทําขึนกับ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามทีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอืนใดของหน่วยงานทีเกียวข้อง) เว้นแต่ธุรกรรม

ดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก 

(Arm's Length) 

4.30 ขอความเห็นทีเป็นอิสระจากทีปรึกษาทางวิชาชพีอนืใดเมอืเห็นว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อยซงึการดําเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัขิองบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4.31 ร่วมกันรับผิดต่อบุคคลทีซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึนเนืองจากการ

เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทวัไปโดยแสดงข้อความทีเป็นเท็จในสาระสําคัญหรือปกปิด

ข้อความจริงทคีวรบอกให้แจ้งในสาระสําคญัตามทีกําหนดในกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

เว้นแต่กรรมการดงักล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตําแหน่งหน้าทีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูล

หรือการขาดข้อมลูทคีวรต้องแจ้งนนั 

4.32 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าทีแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์ การถือหุ้นหรือหุ้นกู้

ในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และการทําธุรกรรมของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

รวมถึงบุคคลทีเกียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในลักษณะ       

ทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลียงการทํารายการทีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างถกูต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา  
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4.33 ร่วมกันรับผิดเพือความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึนแก่บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน พ.ร.บ. บริษัท

มหาชน 

4.34 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามข้อบงัคบับริษัท เมอืเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรสมควรพอ

และรายงานให้ทปีระชมุผู้ ถือหุ้นทราบเมอืมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

4.35 ปฏิบตัิหน้าทีอนืใดเกียวกบักิจการของบริษัทฯ ตามทผีู้ ถือหุ้นมอบหมาย 

4.36 สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

5. วาระการดํารงตาํแหน่งและการเลือกตังกรรมการ 

5.1 การเลือกตังกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายทีเกียวข้อง ทังนีจะต้องมีความ

โปร่งใสและชดัเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การ

ประกอบวิชาชีพของบุคคลนนั ๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียด

ประกอบการพิจารณาทเีพยีงพอ เพอืประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

5.2 ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครังให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทงัหมดออกจาก

ตําแหน่ง  ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนทีใกล้ทีสดุกับ

ส่วน 1 ใน 3 ทังนี กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที 2 ภายหลังจดทะเบียนแปร

สภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจํากัดนนั ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้

กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทสีดุนนั เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  

5.3 กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่อีกได้ 

5.4 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมอื 

(1) เสียชีวิต 

(2) ลาออก  

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือ

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(4) ทปีระชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซงึมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นทีถือโดย

ผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีคําสงัให้ออก 

5.5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกให้มีผลตงัแต่วันที

ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทังนี กรรมการซึงลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัท

มหาชนทราบด้วยก็ได้ 
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5.6 ในกรณีทตีําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท

ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เลือกบุคคลใดบุคคลหนึงซึงมี

คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ 

ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบทีเกียวข้องเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการในคราวถดัไป 

เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน

ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน 

6. การประชุม 

6.1 การประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท โดยต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที

ประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธานทปีระชมุ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที

ได้ให้กรรมการซงึมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานทปีระชมุ 

6.2 การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึงมีหนึงเสียงใน

การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึงมีส่วนได้เสียในเรืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรืองนนั ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชมุออกเสียงเพมิขึนอีกหนงึเสียงเป็นเสียงชีขาด 

6.3 การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึนอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง โดยให้ประธานกรรมการเป็น

ผู้ เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือในกรณีจําเป็น กรรมการตังแต่ 2 คนขึนไป อาจร้องขอให้ประธาน

กรรมการเรียกประชุมกรรมการ ในกรณีเช่นว่านี ให้ประธานกรรมการกําหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันับ

แต่วันทีได้รับการร้องขอ ทงันี คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทงัปี เพือให้

มนัใจว่ากรรมการทกุท่านจะสามารถจดัสรรเวลาเพอืเข้าร่วมประชมุได้อย่างพร้อมเพรียงกนั 

6.4 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการทีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ กําหนดวนั เวลาและ

สถานทีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึงสถานทีทีประชุมนันอาจกําหนดเป็นอย่างอืน

นอกเหนือไปจากท้องทีอนัเป็นทีตงัสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ หากประธาน

กรรมการหรือกรรมการทีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กําหนดสถานทีทีประชุม ให้ใช้

สถานทีตงัสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานทีประชมุ 

6.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซงึได้รับมอบหมายส่งหนังสือนดัประชุม

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบวุนั เวลา สถานที และกิจการ

ทจีะประชมุไปยงักรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวนัประชุม เว้นแต่กรณีจําเป็นรีบด่วน เพือรักษาสิทธิ

หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอนื หรือกําหนดวนัประชมุให้เร็วกว่านนัก็ได้ 

6.6 ในกรณีทีผู้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้มีการแต่งตงักรรมการอิสระคนหนึง

ร่วมพิจารณากําหนดวาระการประชมุคณะกรรมการด้วยเพือส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจระหว่าง
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คณะกรรมการและฝ่ายจัดการและให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริษัทจด

ทะเบียน รวมทงัดูแลให้มีการบรรจเุรืองสําคญัเป็นวาระการประชุม  

7. การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท จะจดัให้มีขึนทุกปี โดยเป็นการประเมินทงัแบบคณะและ

รายบุคคล เพือนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ ถือหุ้นและองค์กรสูงสุด โดยหลักเกณฑ์ 

ขนัตอนและผลการประเมินในภาพรวมจะเปิดเผยในรายงานประจําปี  

8. การเพิมทักษะและการอบรม 

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้รับการพัฒนาทักษะทีเหมาะสมผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่าง

สมาํเสมอ เช่น การอบรม และการประเมิน เป็นต้น 

 

 

                                                                                                     ประกาศ ณ วนัที 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

  

 

                             - นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์ - 

                 (นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์) 

                         ประธานกรรมการ 

             บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) 

 


