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บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน) 
กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

1. วัตถุประสงค ์ 

คณะกรรมการบรษิัทของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในฐานะตวัแทนของผูถื้อ
หุน้เป็นผูท้ี่มีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ตลอดจน
การก ากบัดแูลการบรหิารจดัการบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั เพื่อสรา้ง
มลูค่าใหก้บักจิการ และเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษิัทฯ บรษิัทยอ่ย และผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสรา้งเสริมความเชื่อมั่นให้กับ 
ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์ุจริต 
และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัและมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่  10 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทฉบับนี ้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้กรรมการของบริษัทฯ เขา้ใจบทบาท หน้าที่และความ
รบัผิดชอบของตนท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย และแสดงไดว้่าจะสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปรง่ใส 

2. องคป์ระกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน และ
กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และตอ้งมี
คณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

2.2 โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคมุ
ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนไดเ้สียในทางการเงินและการ
บริหารกิจการ อีกทัง้มีคุณสมบัติครบถว้นตามหลกัเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอ
ขายหุน้ที่ออกใหม่ ("ประกาศทจ. 39/2559") และมีขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") ประกาศก าหนด  

2.3 โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรูค้วามสามารถในดา้นทักษะ
วิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยไม่จ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุหรือทกัษะทางวิชาชีพ 

2.4 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ทัง้นี ้ใน
กรณีที่ผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบรษิัทจะแต่งตัง้กรรมการ
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อิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณาก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุล
อ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการและใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบั
บรษิัทจดทะเบียน 

3. คุณสมบัติ 

3.1 กรรมการตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนิน
ธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมี เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้
ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดอ้ย่างเต็มที่ 

3.2 กรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") พระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์") รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด โดยจะตอ้งเป็นบคุคลที่มี
ชื่ออยู่ ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงชื่อบคุคลในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

3.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ 
หรือบริษัทย่อย หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในห้าง
หุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบุคคล
อื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้  

3.4 กรรมการตอ้งด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ ไม่เกิน 5 แห่ง (นับ
รวมกรณีที่ไดร้บัอนมุตัิแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ ดว้ย)  

4. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

4.1 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่  และความรบัผิดชอบในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษา
ผลประโยชนข์องบริษัทฯ บริษัทย่อย และผูถื้อหุน้ และมีหนา้ที่ดูแลใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติ   
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบ
ธุรกิจของบรษิัทฯ  และบรษิัทย่อย รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวกบัการหา้มจ่ายสินบน หรือการสนบัสนนุการ
ทจุรติคอรร์ปัชนั  

4.2 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบและความระมดัระวงั เยี่ยงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนัน้พึงกระท า
ภายใตส้ถานการณเ์ดียวกนั เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
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4.3 จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และควรตอ้งเป็นการประชมุเต็มคณะ 
เวน้เสียแต่จะมีเหตุจ าเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มี
นยัส าคญั รายการที่มีนัยส าคัญควรรวมถึง รายการที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติเห็นชอบจากที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ก่ รายการไดม้าหรือจ าหน่ายทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย ที่
มีผลกระทบส าคญัต่อบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย การขยายโครงการลงทนุ การพิจารณาและอนมุตัิการเขา้
ท ารายการที่เก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์และของตลาดหลักทรพัยฯ์ การก าหนดระดับอ านาจด าเนินการ และการก าหนดนโยบาย
การบรหิารการเงินและการบรหิารความเส่ียงของกิจการของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เป็นตน้ 

4.4 ด าเนินการใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยน าระบบงานบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช ้รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดใหม้ีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ  

4.5 จดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีปฏิทินซึ่งเป็นรอบปีบญัชีของบรษิัทฯ
เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น 
ถูกตอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไป เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นในการ
ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทัง้นี ้ คณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชีที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ตรวจสอบงบดลุและ
บญัชีก าไรขาดทุนนัน้ใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ รวมทัง้จัดใหม้ีการท าและสอบทานงบ
การเงินส าหรบังวดไตรมาส 

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

4.7 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั แนวทาง นโยบายและกลยุทธท์ี่ส  าคัญโดยค านึงถึงจริยธรรม 
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มเป็นส าคัญ วัตถุประสงคท์างการเงิน แผนงานการด าเนินธุรกิจ
ต่าง ๆ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการจดัทรพัยากรที่ส  าคัญเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร
และฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และผูถื้อหุน้ 

4.8 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัิวิสยัทศัน ์นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ ์แผนงานการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการจัดท า อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ การตลาด และสภาพการแข่งขนัที่เปล่ียนแปลงไป 

4.9 พิจารณาอนมุตัิการด าเนินการของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของแต่ละบรษิัท 
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4.10 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจและงบประมาณของบรษิัทฯ และของบรษิัทย่อย 
และประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงก าหนด
ค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

4.11 พิจารณาก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และก ากับดูแลใหม้ีระบบ
หรือกระบวนการในการบรหิารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรบัและวิธีควบคมุเพื่อลดผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่างเหมาะสม  

4.12 พิจารณาก าหนดกลไกการก ากับดูแลที่ท  าใหบ้ริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรบัผิดชอบ
การด าเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการในการ
ติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไป
ตามประกาศทจ. 39/2559  

4.13 จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตาม
หลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสนับสนุนให้มีการส่ือสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้
รบัทราบยึดถือปฏิบตัิอย่างจริงจัง เช่น นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน นโยบายการแจง้เบาะแส และ
นโยบายการใช้ขอ้มูลภายใน เป็นตน้ และการปรบัใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เชื่อมั่นไดว้่าบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม  

4.14 พิจารณาอนุมตัิค่าใชจ้่ายส าหรบัการด าเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงตารางก าหนด
อ านาจอนมุตัิ (Delegation of Authority)  

4.15 จดัใหม้ีจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน
ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทควรติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจอย่างจรงิจงั 

4.16 จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  ตลอดจนแก้ไขกฎบัตร
คณะกรรมการบรษิัทและใหค้วามเห็นชอบขอ้เสนอของกรรมการชดุยอ่ยในการปรบัเปล่ียนเนือ้หาในกฎ
บตัรใหม้ีความเป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป 

4.17 พิจารณาก าหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชดุย่อยอื่นตามความเหมาะสม รวมถึง
การก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
(Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ท่ีแต่งตัง้ขึน้  

ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ที่ก  าหนดนัน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือ
มอบอ านาจช่วงที่ท  าให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) 
และคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง มี
ส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัทฯ หรือบรษิัทย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมตัิ
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รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑท์ี่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

4.18 พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ นอกจากนี ้ใน
กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัท
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรพัยฯ์ รวมถึงประกาศ ขอ้บังคับ และ/
หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน 

4.19 แต่งตัง้บุคคลเขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้รหิารของบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วมอย่างนอ้ย
ตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ก าหนดค่าตอบแทนและก าหนดขอบเขตอ านาจ 
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้รหิารที่ไดร้บัการแต่งตัง้ รวมถึงก าหนดกรอบอ านาจใน
การออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่มในเรื่องส าคญัที่ตอ้งไดร้บัความเห็น
จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และก ากับดูแลการบริหารและฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทย่อยและ
บรษิัทร่วมใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินการและนโยบายของบรษิัทฯ และควบคุมดูแลการท ารายการ
ต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและ
บรษิัทร่วมมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน 
และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัใหค้รบถว้นถกูตอ้ง และติดตามดแูลใหก้รรมการ
และผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด 

4.20 พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนน าเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยในการพิจารณาค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ อาทิ ความสอดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของ
บริษัทฯ ประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขตและบทบาทความรบัผิดชอบ รวมถึงประโยชนท์ี่คาดว่าจะ
ไดร้บัจากกรรมการแต่ละท่าน เป็นตน้ 

ทั้งนี ้หา้มมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มิไดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตาม
มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

4.21 แต่งตัง้เลขานุการบริษัท และก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของเลขานุการบริษัทเพื่อรบัผิดชอบการ
ด าเนินการในดา้นต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น การจดัท าและเก็บรกัษา
ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุกรรมการและรายงานการประชมุกรรมการ หนงัสือนดัประชมุผูถื้อ
หุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และเก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ 
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4.22 พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยสิ์นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือระเบียบที่
เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถึงกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งอื่น  

4.23 พิจารณา และ/หรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัท
ร่วม กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย ์รวมทั้งกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งของ
ตลาดหลักทรพัยฯ์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลักการเก่ียวกับขอ้ตกลง
ทางการคา้ที่มีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปในการเขา้ท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม กับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินการให้คณะกรรมการ
บรหิารและฝ่ายจดัการมีอ านาจด าเนินการธุรกรรมดงักล่าวไดภ้ายใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งพิจารณา และ/หรือใหค้วามเห็นเก่ียวกับการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เขา้ข่ายเงื่อนไขที่จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนุมัติโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง  ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

4.24 ก ากับ ควบคุม และป้องกันมิใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ 
และของบริษัทย่อย และจัดการแก้ปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทั้งการใชสิ้นทรพัยข์อง
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในทางมิชอบ และการกระท าที่ไม่ถกูตอ้งในรายการระหว่างบคุคลที่เก่ียวโยงกัน
กบับรษิัทฯ และ/หรือ บรษิัทย่อย 

4.25 ใหค้วามมั่นใจว่าโครงสรา้งและวิธีปฏิบตัิต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ไดร้องรบัและเป็นไปเพื่อการก ากับดูแลที่เหมาะสมและสามารถเปล่ียนแปลงไดเ้มื่อ
จ าเป็น 

4.26 จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษิัทฯ 

4.27 จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารท่ีเหมาะสมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย บคุคลผูม้ีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง รวมถึงจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารท่ีส าคญัต่อผูถื้อหุน้ในงบการเงินและรายงาน
ต่าง ๆ ที่จัดท าต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านั้นควรเผยแพร่ผ่านระบบของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ก่อน และอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ รวมทัง้จดัใหม้ีผูร้บัผิดชอบในการ
ใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุน ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทควรด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
เหมาะสม และตรงต่อเวลา 

4.28 จัดท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดท าและการเปิดเผย 
งบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

4.29 คณะกรรมการบรษิัทอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจ
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มอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข
การมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหบ้คุคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นลักษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง) เวน้แต่ธุรกรรม
ดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
(Arm's Length) 

4.30 ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชพีอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ หรือ
บรษิัทย่อยซึ่งการด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4.31 รว่มกันรบัผิดต่อบุคคลที่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึน้เนื่องจากการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้หรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงขอ้ความที่เป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิด
ขอ้ความจริงที่ควรบอกใหแ้จง้ในสาระส าคญัตามที่ก าหนดในกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
เวน้แต่กรรมการดงักล่าวจะพิสูจนไ์ดว้่าโดยต าแหน่งหนา้ที่ตนไม่อาจล่วงรูถ้ึงความแทจ้ริงของขอ้มูล
หรือการขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้นัน้ 

4.32 กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ มีหนา้ที่แจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์ การถือหุน้หรือหุน้กู้
ในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และการท าธุรกรรมของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
รวมถึงบุคคลที่เก่ียวข้องของกรรมการและผูบ้ริหารดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในลักษณะ       
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงต่อเวลา  

4.33 รว่มกันรบัผิดเพื่อความเสียหายใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่บริษัทฯ ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดใน พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน 

4.34 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามขอ้บงัคบับรษิัท เมื่อเห็นว่าบรษิัทฯ มีก าไรสมควรพอ
และรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

4.35 ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดเก่ียวกบักิจการของบรษิัทฯ ตามที่ผูถื้อหุน้มอบหมาย 

4.36 สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ 

5.1 การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี ้จะต้องมีความ
โปร่งใสและชดัเจนในการสรรหากรรมการ โดยตอ้งพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณก์าร
ประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม โดยมีรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ 
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5.2 ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดออกจาก
ต าแหน่ง  ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สดุกับ
ส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี ้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนแปร
สภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

5.3 กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้ 

5.4 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) เสียชีวิต 

(2) ลาออก  

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และ/หรือ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(4) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีถือโดย
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

5.5 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกใหม้ีผลตัง้แต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี ้ กรรมการซึ่งลาออก จะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัท
มหาชนทราบดว้ยก็ได ้

5.6 ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิัท
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ รวมถึงประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้งเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการในคราวถดัไป 
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

6. การประชุม 

6.1 การประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท โดยต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้อง
ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่
ไดใ้หก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 
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6.2 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

6.3 การประชุมคณะกรรมการตามปกติใหจ้ัดขึน้อย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ โดยใหป้ระธานกรรมการเป็น
ผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือในกรณีจ าเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป อาจรอ้งขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุมกรรมการ ในกรณีเช่นว่านี ้ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันับ
แต่วันที่ไดร้บัการรอ้งขอ ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดทัง้ปี เพื่อให้
มั่นใจว่ากรรมการทกุท่านจะสามารถจดัสรรเวลาเพื่อเขา้รว่มประชมุไดอ้ย่างพรอ้มเพรียงกนั 

6.4 ใหป้ระธานกรรมการ หรือกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนั เวลาและ
สถานที่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจก าหนดเป็นอย่างอื่น
นอกเหนือไปจากทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หากประธาน
กรรมการหรือกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการ มิไดก้ าหนดสถานที่ที่ประชุม ใหใ้ช้
สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นสถานท่ีประชมุ 

6.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบใหแ้ก่กรรมการโดยตรง โดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และกิจการ
ที่จะประชมุไปยงักรรมการ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิ
หรือประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได้ 

6.6 ในกรณีที่ผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ ใหม้ีการแต่งตัง้กรรมการอิสระคนหนึ่ง
รว่มพิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการดว้ยเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการและให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน รวมทัง้ดแูลใหม้ีการบรรจเุรื่องส าคญัเป็นวาระการประชมุ  

6.7 การประชุมคณะกรรมการ สามารถกระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด  

อนึ่ง ในการส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใชจ้ดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้และจะตอ้งจดัใหม้ีการเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

7. การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท จะจดัใหม้ีขึน้ทกุปี โดยเป็นการประเมินทัง้แบบคณะและ
รายบุคคล เพื่อน ามาปรบัปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองคก์รสูงสุด โดยหลักเกณฑ ์
ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมจะเปิดเผยในรายงานประจ าปี  
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8. การเพิ่มทักษะและการอบรม 

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทไดร้บัการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมผ่านกระบวนการต่าง  ๆ อย่าง
สม ่าเสมอ เช่น การอบรม และการประเมิน เป็นตน้ 

 

 

                                                                                                                   ประกาศ ณ วนัท่ี 15 ตลุาคม 2563   

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

 


