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บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน) 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. วัตถุประสงค ์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากัด(มหาชน)  ("บริษัทฯ") ครัง้ที่ 2/2564 มีมติอนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกลไกที่ส  าคญัประการหนึ่ง
ของการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียว่าการด าเนินการของบริษัทฯ มีระบบตรวจสอบ
ภายในและระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ปฏิบัติส าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผูบ้ริหาร และฝ่ายจดัการ มีความเขา้ใจ
ขอบเขตการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมจี านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน  

2.2 กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความช านาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบอยา่ง
นอ้ย 1 คนตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณด์า้นการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถท า
หนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้

2.3 ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ
คนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชมุ และการบนัทึกรายงานการประชมุ 

 
3. คุณสมบัติ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นผูท้ี่ไดร้บัความเชื่อถือและเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป และสามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอ
ในการด าเนินหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

3.1 คณุสมบตัิทั่วไป 

(ก) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 
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(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท ฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่ อย  บริษัทร่ วม  บริษัทย่ อยล าดับ เดี ยวกัน  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา  คู่ สมรส  พี่ น้อ ง  และบุต ร  รวมทั้ ง คู่ สมรสของบุตร  ของกรรมการรายอื่ น  ผู้บ ริหา ร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เ ป็นกรรมการ ผู้บริหาร  
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(ง) ไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
อีกทัง้ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทัง้ในดา้นการเงินและการบรหิารงาน
ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะที่จะท าใหข้าดความเป็น
อิสระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน
ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านอง
เดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัย์
ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระ
หนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว 
ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   
ผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง  และไม่ เ ป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหก้ารบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท



                

 4 

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 
ก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามขอ้ (ง) หรือ (ฉ) ใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้
หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว ก็ต่อเมื่อบรษิัท
ฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา  89/7 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) แลว้ว่าการแต่งตัง้บคุคล
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู
ต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย 

(1) ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ที่ท  าใหบุ้คคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิ
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

(2) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอใหม้ีการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

เพื่อประโยชนต์ามข้อ (จ) และ (ฉ) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากส านัก
งานสอบบญัชี หรือผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือชื่อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการ
ใหบ้รกิารทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ นอกจากนีแ้ลว้ยงัตอ้งสามารถแสดง
ความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างมอีิสระ ตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมายโดยไม่ตอ้งค านึงถึงผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ี
จะมาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามที่พึงจะเป็น 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษา ที่รบั
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯหรือบรษิัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

(ญ) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบัติที่ส  านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") ก าหนด 

3.2 คณุสมบตัิเฉพาะ 
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(ก) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ  
บริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

(ข) ไม่ เ ป็นกรรมการของบริษัท ใหญ่  บริษั ทย่ อย  หรื อบริษั ทย่ อยล าดับ เดี ยวกัน  เ ฉพาะที่ เ ป็น 
บรษิัทจดทะเบียน  

4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

4.1 การแต่งตัง้ 

(ก) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดย
กรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นกรรมการบรษิัท 

(ข) ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ค) เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตทุี่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ไดจ้นครบ
วาระ และมีผลใหจ้ านวนสมาชิกนอ้ยกว่า 3 คน คณะกรรมการบรษิัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ที่แต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มทดแทนใหค้รบถว้นภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ี
จ านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บุคคล
ซึ่งเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบไดเ้พียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

4.2 วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรม
การบริษัทฯ  และเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งใหม่ได้ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี และ
ใหก้รรมการตรวจสอบที่พน้ต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหนา้ที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตัง้กรรมการมาแทนต าแหน่ง เวน้แต่ กรณีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทแลว้ แต่ไม่ไดร้บัเลือก
ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทอีก 

4.3 การพน้จากต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ครบก าหนดตามวาระ 

(ข) พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิัทฯ 

(ค) ลาออก 
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(ง) เสียชีวิต 

(จ) คณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

(ฉ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระตามกฎบัตรนีห้รือตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ช) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ทั้งนี ้การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยังด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่  ใหย้ื่นใบลาต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พรอ้มเหตุผล โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะ
น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ พรอ้มส่งส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบ 
และเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัท ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้บคุคลอื่นท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นทดแทนบคุคลที่ลาออก 

กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหบ้ริษัทฯ แจง้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทันที ทั้งนี ้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชีแ้จงถึงสาเหตุดังกล่าวต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ด ้

5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีก าหนดการประชมุอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าอย่างนอ้ยทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณางบ
การเงินรายไตรมาส/ประจ าปี และเรื่องอื่น ๆ ตามอ านาจหนา้ที่ โดยประชุมร่วมกับผูต้รวจสอบบัญชีภายนอก  
ผูต้รวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
หรือในกรณีที่ฝ่ายบริหารจะมีการท ารายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์ซึ่งตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชนส์งูสดุของบริษัท 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ตามที่
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศก าหนด 

5.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยค าสั่งประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบก่อนวนัประชุม
อย่างนอ้ย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเรง่ด่วนจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้
ก็ได้ โดยในการประชุมแต่ละครั้งควรก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลาพอสมควร 
เพื่อใหม้ีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

5.3 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถกระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ดโ้ดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด  อนึ่ง ในการส่งหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชุมสามารถ
ด าเนินการโดยใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ และจะตอ้งจดัใหม้ีการเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้
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5.4 องคป์ระชมุของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง 

5.5 กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ ใหก้รรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.6 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมากถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

5.7 หา้มมิใหก้รรมการตรวจสอบที่เป็นผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณาแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนัน้ ๆ 

5.8 รายงานการประชมุ ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชมุดงักล่าวตอ้งผ่านการรบัรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.9 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรรมการบรษิัท ฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร นกักฎหมายของ
บริษัทฯ นักกฎหมายภายนอก หรือพนักงานของบริษัทฯ ทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยใหเ้ขา้ร่วมประชุม และ/
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่น เพื่อหารือ ชีแ้จง หรือตอบขอ้ซกัถามได ้

6. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดย
การประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้รหิารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและ
ประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่า
เป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบรษิัทฯ 

6.2 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน ( internal 
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน และสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมีความเหมาะสมเพียงพอของทรพัยากรดา้นการ
ตรวจสอบ  

6.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของ 
ตลาดหลักทรพัยฯ์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมถึงสอบทานใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการก ากับดูแล และ
การบรหิารจดัการบรษิัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกัและบรษิัทรว่มที่ประกอบธุรกิจหลกั 

6.4 คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหม้ีการประชมุ เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายดงัต่อไปนี ้
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(ก) การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง  หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบญัชี การ
ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี การด ารงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีที่ส  าคญั รวมถึง
เหตุผลของฝ่ายจดัการเก่ียวกับการก าหนดนโยบายบญัชีก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่
แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไป 

(ข) การพิจารณาระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

(ค) การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  (Audit Plan) ของบริษัทฯ ขั้นตอนการ
ประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผูต้รวจ
สอบภายในและผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบท่ีไดว้างแผน
ไว้เพื่ อให้มั่ นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่อง  
ต่าง ๆ ของระบบการควบคมุภายใน 

(ง) การพิจารณาร่วมกับผูต้รวจสอบภายในถึงปัญหาหรือขอ้จ ากัดที่เกิดขึน้ในระหว่างการตรวจสอบ  และ
ทบทวนการปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบภายใน 

(จ) การพิจารณารว่มกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาหรือขอ้จ ากดัที่เกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน 

(ฉ) การพิจารณาร่วมกับผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบัญชีว่าไดม้ีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการ
ควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเก่ียวกับโครงการรักษาความปลอดภัย
โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอรไ์ปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯ หรือ
บคุคลภายนอก 

(ช) การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เก่ียวโยงกัน
ของบรษิัทฯ เป็นตน้ 

(ซ) การปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/
หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

(ฌ) การปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

6.5 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจา้ง บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรบัทราบผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส ผลการตรวจสอบงบ
การเงินประจ าปี และหารือเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี 

6.6 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาขอ้ก าหนด 
และการเลิกการท ารายการที่แตกต่างไปจากขอ้ก าหนดเรื่องการเลิกการท ารายการที่ไดพ้ิจารณาก่อนการเขา้ท า
รายการในสาระส าคญั และพิจารณารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ ทั้งนี ้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
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ประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ี
อาจเกิดขึน้ หรือรายการต่าง ๆ ดงักล่าว บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีผูเ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ เป็นผูใ้ห้
ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันหรือรายการต่าง ๆ ดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาและ/หรือ
การตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.7 สอบทานและติดตามผลการบริหารความเส่ียง รวมทัง้ประเมินผลการจดัการความเส่ียงจากคณะท างานในการ
บรหิารความเส่ียง 

6.8 สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนมุตัิ 

7. อ านาจด าเนินการ 

7.1 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

7.2 พิจารณาขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาวิชาชีพอื่นใดตามความจ าเป็น เพื่อที่จะสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ตาม
กฎบตัรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ ซึ่งการด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิ
ของบรษิัทฯ 

7.3 มีอ านาจเรียกขอขอ้มลูจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่อง
ต่าง ๆ ได ้รวมถึงการเชิญผูบ้ริหาร ฝ่ายจดัการ หวัหนา้งาน พนกังาน หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อ
ชีแ้จงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ภายใตก้ารปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ไดร้ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

7.4 ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือท่ีจะก าหนดขึน้เพิ่มเติมในอนาคต 

8. การรายงาน 

8.1 จดัท ารายงานการปฏิบตัิงานเสนอคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

8.2 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 
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(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

8.3 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบกิจกรรมของคณะกรรรม
การตรวจสอบ 

8.4 ในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ข) การทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ข
ภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าดังกล่าวต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

8.5 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบ้ริษัทแจง้มติเปล่ียนแปลงหนา้ที่และจดัท า
รายชื่ อและขอบเขตการด า เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเป ล่ียนแปลงตามแบบที่  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด และน าส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว โดยวิธีการตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ว่าดว้ยการรายงานโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

9. การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี (Self-Assessment) และน าเสนอผลประเมินดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบรษิัท 

                                                                                                           ประกาศ ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป 

 

                -นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์- 
        ....................................................... 

                 (นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย)์ 
          ประธานกรรมการ 
                  บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน) 


