
                

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน) 

ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1 (ตุลาคม 2563) 



 

 2 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน) 
กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 

 

1. วัตถุประสงค ์

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 10
มกราคม 2562 มีมติอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ริหารของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ท  าหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเขา้ใจบทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนเองและใชก้ฎบตัรนีเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

2. องคป์ระกอบ 

2.1 คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ านวนและองค์ประกอบตามที่
คณะกรรมการบรษิัทของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยมีจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่งจะประกอบดว้ยกรรมการบริษัท
จ านวนหน่ึงและผูบ้รหิารของบรษิัทอีกจ านวนหน่ึง  

2.2 ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเลือกและแต่งตัง้กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะ
กรรมการบรหิารโดยประธานคณะกรรมการบรหิารอาจเป็นบคุคลคนเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (Chief 
Executive Officer) ได ้

2.3 ใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร เพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารเก่ียวกับการนดัหมายการประชุม จดัเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการ
ประชมุ บนัทึกรายงานการประชมุ และงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 

3. คุณสมบัติ 

3.1 กรรมการบริหารตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอทุิศ
ความรู ้ความสามารถ และปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทฯ ไดอ้ย่างเต็มที่ 

3.2 กรรมการบริหารตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ .ศ . 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ .ศ . 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ขอ้บังคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้งก าหนด รวมทัง้ตอ้งไม่มีลักษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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4. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการบรหิารงานในเรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินงานตามปกติและ
งานบริหารของบริษัทฯ กลั่นกรองนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน และอ านาจการบริหารงาน
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตัิ และ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมถึงการตรวจและติดตามผลการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด  

คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบท่ีส าคญัดงัต่อไปนี ้  

4.1 ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ  

4.2 กลั่นกรองและน าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและ
งบประมาณประจ าปี การขยายกิจการ โครงสรา้งการจดัการ แผนการด าเนินงานประจ าปี นโยบายการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล แผนการเงิน การประชาสัมพันธ์ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยพิจารณา
ปัจจยัทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรอง
ขอ้เสนอของฝ่ายบรหิารเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

4.3 ก ากบั ตรวจสอบและควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และติดตามผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจที่ก าหนดไว ้รวมถึงควบคุมดูแลการใช้
จ่ายตามงบประมาณที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
บรษิัท 

4.4 แต่งตัง้ ก ากับดูแล ประสานงาน และก าหนดอ านาจหนา้ที่ของคณะท างานพิเศษ หรือคณะบรหิารงานพรอ้มทัง้
พิจารณาและอนุมตัิขอ้เสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะท างานพิเศษ รวมทัง้มีอ านาจแต่งตัง้
ประธานที่ปรกึษา ท่ีปรกึษา หรือคณะที่ปรกึษาของคณะกรรมการบริหารไดต้ามความเหมาะสม และมีอ านาจ
ก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าสวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวกและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรกึษา 
ที่ปรกึษา หรือคณะท่ีปรกึษาดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 

4.5 ก าหนดขัน้ตอนและวิธีการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย กับผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร
ของบรษิัทฯ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน ์และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนมุตัิในหลกัการ รวมถึงควบคมุใหม้ีการปฏิบตัิตามหลกัการและขอ้ก าหนดที่ไดร้บั
อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

4.6 พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบรษิัทฯ การท าสญัญาต่าง ๆ การลงทนุ หรือการขาย
สินทรพัยข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจัดการทรพัยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป 
ตลอดจนการด าเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป ในวงเงิน    
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ไม่เกินงบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติใน
หลักการไว้แลว้ ทั้งนี ้ ภายใตบ้ังคับของหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์รวมถึงตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการไดม้า
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมถึงตารางก าหนดอ านาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด รวมถึงมีอ านาจอนมุตัิการเปิดและปิดบญัชีธนาคารและสถาบนัทางการเงินต่าง ๆ และการใชบ้รกิารทาง
การเงินต่าง ๆ  

4.7 พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบ ให้ค าแนะน าเก่ียวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล และ
พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
อนมุตัิก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 

4.8 ศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรบัการเขา้ลงทุนในโครงการใหม่ โดยท าการศึกษาทางดา้นเทคนิคและดา้นการเงิน
อย่างเหมาะสมและครบถว้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ  หรือการพิจารณาการยกเลิกการลงทุน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัท 

4.9 ติดตามผลการด าเนินงานและความกา้วหนา้ของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหา
หรืออปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 

4.10 จดัหาขอ้มูลที่ส  าคญัต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อน าเสนออย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัท และผูถื้อหุน้เพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจ รวมถึงจดัท ารายงานทางการเงินท่ีน่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีดีและโปรง่ใส 

4.11 ด าเนินการใหผู้บ้รหิาร พนกังาน และบุคคลที่เก่ียวขอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้ง
กบัเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร รวมถึงมีอ านาจเรียกขอขอ้มลูจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได ้

4.12 มีอ านาจพิจารณาและอนุมตัิการเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันทางการเงินในการเปิดบัญชี   กูย้ืม เบิก
ถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ และใช้สินเชื่อ ตลอดจนน าหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไปเป็น
หลกัประกันหนีด้ังกล่าวทั้งที่ตอ้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของ
บริษัทฯ ตลอดจนถึงการเขา้ท านิติกรรมสัญญา ยื่นค าขอ ค าเสนอ ติดต่อ ท านิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้
ไดม้าซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบรษิัทฯ และ/หรือ การด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การตามวงเงิน
ที่ไดก้ าหนดไว้ และ/หรือตามตารางก าหนดอ านาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และ/หรือขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

4.13 มีอ านาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพเมื่อเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัทฯ ซึ่งการ
ด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของบรษิัทฯ 
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4.14 ก ากับดูแลใหม้ีขัน้ตอนใหผู้ป้ฏิบัติงานตอ้งรายงานเหตุการณ ์หรือการกระท าที่ผิดปกติ หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย
ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่ เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระส าคัญ 
คณะกรรมการบริหารจะตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอัน
สมควร  

4.15 รายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ า และให้รายงานเรื่องอื่นใดที่จ  าเป็นและสมควรที่
จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ รบัทราบ มติหรือการด าเนินการใด ๆ ท่ีส าคญัที่อยู่ภายใตข้อบเขตหนา้ที่
ของคณะกรรมการบรหิารต่อคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ถดัไป 

4.16 คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจในการมอบอ านาจใหบ้คุคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบรหิาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว มีอ านาจตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บรหิารอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดต้ามที่
เห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหผู้ร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตัิ รายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด
กบับรษิัทฯ คณะกรรมการบรหิารไม่มีอ านาจอนุมตัิการด าเนินการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดงักล่าวจะตอ้งเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป เวน้แต่ธุรกรรม
ดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's 
Length) 

4.17 ด าเนินการใด ๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท หรือตามที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัท 

4.18 ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี ้ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎบัตรเพื่อน าผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมา
พิจารณาปรบัปรุงการปฏิบตัิงานของตนต่อไป 

5. วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริหาร 

5.1 คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท โดยพิจารณาจากความรูแ้ละประสบการณข์องบุคคลนัน้ ๆ 
อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และใหม้ีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบ
วาระด ารงต าแหน่งอาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งใหม่ไดอ้ีก 

5.2 นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
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(1) พน้สภาพจากการเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 
(2) ลาออก (โดยใหก้ารลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบรษิัทฯ) 
(3) เสียชีวิต 
(4) คณะกรรมการบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
(5) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิัทมหาชน และ/หรือ กฎหมายหลกัทรพัย ์
(6) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก  

5.3 ในกรณีที่กรรมการบรหิารพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คณุสมบตัิครบถว้นและเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการบรหิารแทน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการบรหิารแทนดงักล่าวจะ
อยู่ในต าแหน่งกรรมการบรหิารไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบรหิารที่ตนแทน 

6. การประชุม 

6.1 การประชมุคณะกรรมการบรหิารจะจดัใหม้ีหรือเรียกประชุมไดต้ามที่เห็นสมควร แต่การประชมุตามปกติตอ้งจดั
ขึน้อย่างนอ้ยเดือนละหน่ึงครัง้ เวน้แต่มีเหตจุ าเป็นไม่สามารถประชมุได ้โดยใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารเป็น
ผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบรหิาร หรือในกรณีจ าเป็น ถา้กรรมการบรหิารตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปรอ้งขอใหป้ระธาน
คณะกรรมการบริหารเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารก าหนดวันประชุม
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

6.2 ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบรหิารเป็นผู้
ก าหนดวนั เวลาและสถานท่ีในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ซึ่งสถานท่ีที่ประชุมนัน้อาจก าหนดเป็นอย่างอื่น
นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ก็ได ้หากประธานคณะกรรมการบริหารหรือ
กรรมการบริหารที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารมิไดก้ าหนดสถานที่ที่ประชุม ใหใ้ชส้ถาน
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นสถานท่ีประชมุ 

6.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรหิาร ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหาร หรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือ
นดัประชุมและเอกสารอื่นใดที่จ  าเป็นต่อการประชุมและการลงมติของคณะกรรมการบริหารโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือส่งมอบใหแ้ก่กรรมการบริหารโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการบริหารไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวันประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์อง
บรษิัทฯ จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได  ้

6.4 การประชมุคณะกรรมการบรหิารตอ้งมีกรรมการบริหารมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบรหิาร
ทั้งหมดจึงครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้ถ้ามีรองประธานคณะกรรมการบริหารให้รองประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม      
ถา้ไม่มีรองประธานคณะกรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หก้รรมการบริหารซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานที่ประชมุ 
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6.5 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการบรหิารใหถื้อเสียงขา้งมาก เวน้แต่กรรมการบรหิารซึ่งมส่ีวนไดเ้สียใน
เรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด  

6.6 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สามารถกระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด   

อนึ่ง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้และจะตอ้งจัดใหม้ีการเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็น
หลกัฐาน โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

7. การรายงาน 

7.1 คณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ช่วยศึกษาและ
กลั่นกรองงานของคณะกรรมการบรษิัท ดงันัน้ คณะกรรมการบรหิารจึงมีความรบัผิดชอบในการรายงานผลการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ า  

7.2 คณะกรรมการบริหารจะตอ้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

(1) จ านวนครัง้ในการประชมุ 
(2) จ านวนครัง้ที่กรรมการบรหิารแต่ละคนเขา้รว่มประชมุ 
(3) ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) ท่ีก าหนดไว ้

8. การประเมินผลของคณะกรรมการบริหาร 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรหิารจะจดัใหม้ีขึน้ทกุปี โดยเป็นการประเมินทัง้แบบคณะและรายบคุคล 
และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อน ามาปรบัปรุงการปฏิบตัิงานใหเ้กิดประสิทธิผลสงูสดุต่อ
ผูถื้อหุน้และองคก์ร 

                                                                                                       ประกาศ ณ วนัท่ี 15 ตลุาคม 2563  

 

                 -นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย-์ 
              _______________________________ 

                 (นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย)์ 
                         ประธานกรรมการ 

                  บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน) 


