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1. ค านิยาม 

 “กฎบตัร” หมำยควำมว่ำ กฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

 “ บรษิัทฯ ”  หมำยควำมว่ำ บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 “ คณะกรรมกำรบรษิัท ”  หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำร ของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

 “ กรรมกำรบรษิัท ”  หมำยควำมว่ำ กรรมกำร ของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 “ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ของบรษิัท เอส โฮเทล 
แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 “ กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรบรษิัท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงขึน้เพื่อก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และก ำกบัดแูลใหม้ีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบรหิำรควำมเสี่ยงทั่วทัง้องคก์ร เพื่อลดผลกระทบจำกปัจจยั
เสี่ยงต่ำงๆ ทัง้ภำยนอกและภำยในองคก์รต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดอ้ย่ำงเหมำะสม  โดยคณะกรรมกำร
บริษัท ไดก้ ำหนดองคป์ระกอบ ขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท มอบหมำย 

2.  องคป์ระกอบ และ คุณสมบัติ  

2.1  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบดว้ย กรรมกำรบริษัท จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน โดยตอ้งมี
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงนอ้ย 1 คน เป็นกรรมกำรอิสระ และให้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเป็น
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงโดยต ำแหน่ง 

2.2  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตอ้งเป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะดำ้นที่เป็นปัจจยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ใหบ้รรลตุำมวตัถปุระสงค ์ 

2.3  กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตัิงำนในฐำนะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงใหบ้รรลผุลส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงค ์

2.4  ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงควรเป็นกรรมกำรอิสระ และตอ้งไม่เป็นบคุคลเดียวกบัประธำน
กรรมกำรบรษิัท 

3.  การแต่งต้ัง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากต าแหน่ง 

3.1 การแต่งต้ังกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง (แลว้แต่กรณี)  
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3.2 การแต่งต้ังประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบรษิัท เป็นผูแ้ต่งตัง้ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง หรือ คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงจะคดัเลือกกรรมกำรในคณะใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงก็ได ้

3.3  การแต่งต้ังเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง หรือ ให้
ผู้ด  ำรงต ำแหน่งผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงโดยต ำแหน่ง 

2) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท ำหนำ้ที่สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสี่ยงเก่ียวกบักำรก ำหนดแผนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง นดั
หมำยและเชิญประชุม จดัเตรียมวำระกำรประชุมตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
สั่งกำร น ำสง่เอกสำรประกอบกำรประชมุ  และบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

3.4  วาระการปฏิบัติงาน 

1) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรปฏิบตัิงำนตำมวำระของกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท  
นบัจำกวนัที่คณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตัง้ โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่พน้ต ำแหน่งตำม
วำระ อำจไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัท หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกได ้แต่รวมแลว้ตอ้งไม่
เกิน 3 วำระติดต่อกนั ยกเวน้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงโดยต ำแหน่ง 

2) กรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตัง้บุคคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัร
นี ้ เวน้แต่วำระของกรรมกำรที่พน้ต ำแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่ำ 2 เดือน โดยบคุคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำร
แทนจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน  

3.5 การพ้นจากต าแหน่ง  

1) กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1.1) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท 
1.2) พน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรบรษิัท 
1.3) ตำย 
1.4) ลำออก 
1.5) ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดั 
1.6) คณะกรรมกำรบรษิัท ลงมติใหอ้อก 

2) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำร      
บรษิทั ฯ โดยกำรลำออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลำออกไปถึงบรษิัทฯ 
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3) กำรเปลี่ยนประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่มีผลต่อกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงท่ำนอื่น 

4. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

1) ทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองคก์รเป็นประจ ำทุกปี และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
อนมุตัิ 

2) ทบทวนและอนุมัติกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์ร (ซึ่งประกอบดว้ยโครงสรำ้งและกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง และระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite)) และกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ดำ้นอตัรำดอกเบีย้และอตัรำแลกเปลี่ยนของบรษิัทฯ เป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยทกุปี เพื่อใหแ้น่ใจว่ำกรอบกำร
บริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และสอดคลอ้งกับทิศทำง   กลยุทธแ์ละ
แผนธุรกิจของบรษิัทฯ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อทรำบ 

3) ก ำกบัดแูล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงระดบัองคก์รที่ส  ำคญั รวมถึงรำยงำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรลงทุน และกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น พรอ้มทัง้ให้
ค ำแนะน ำ และใหค้วำมเห็นในผลกำรประเมินควำมเสี่ยง มำตรกำรจดักำรควำมเสี่ยง และควำมเสี่ยงที่
เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสม
กับกำรด ำเนินธุรกิจบริษัทฯ  และสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบั ได ้
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

4) รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส  ำคัญให้คณะกรรมกำรบริษัท รับทรำบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือ
เหตกุำรณ ์ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส  ำคญั  

5) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้มีประสิทธิผลและมีควำม
เพียงพอ สอดคลอ้งตำมสภำวกำรณท์ี่เปลี่ยนแปลง และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่ออนมุตัิ 

6) ใหก้ำรสนบัสนนุเพื่อพฒันำกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและเครื่องมือสนบัสนนุกำรบรหิำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ  ใน
ทุกระดบัทั่วทัง้องคก์รอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีกำรปรบัปรุง 
และพฒันำระบบกำรบรหิำรควำมเสี่ยงภำยในองคก์รอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 

7) รบัผิดชอบต่อกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรบรษิัท มอบหมำยเก่ียวกบักำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

8) ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจขอควำมเห็นจำกที่ปรกึษำอิสระเมื่อพิจำรณำ
เห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบรษิัทฯ เป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำย 

9) สื่อสำรแลกเปลี่ยนขอ้มลู และประสำนงำนเก่ียวกบัควำมเสี่ยงและกำรควบคมุภำยในกบัคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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5. การประชุม 

5.1 จ านวนคร้ังการประชุม 

5.1.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตอ้งประชมุร่วมกันอย่ำงนอ้ยไตรมำสละ 1 ครัง้ และประธำน
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอำจเรียกประชุมเพิ่มเติมตำมที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีกำรรอ้ง
ขอจำกกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือประธำนกรรมกำรบรษิัท ใหพ้ิจำรณำประเด็นปัญหำที่
จ  ำเป็นตอ้งหำรือรว่มกนั 

5.1.2  กำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ใหป้ระธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในฐำนะที่เป็นผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำย ส่งหนงัสือนัด
ประชมุ โดยระบวุนั เวลำ สถำนที่ และกิจกำรที่จะประชมุไปยงักรรมกำรทกุคนล่วงหนำ้ไม่นอ้ย
กว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อใหก้รรมกำรไดม้ีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วม
ประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษำสิทธิประโยชนข์องบรษิัทฯ จะแจง้กำรนดัประชมุ
โดยวิธีอื่น และก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่ำนัน้ก็ได ้

5.1.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง สำมำรถกระท ำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้             
โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขตำมที่กฎหมำยก ำหนด   

 อนึ่ง ในกำรส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมำรถด ำเนินกำรโดยใช้
จดหมำยอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้และจะตอ้งจัดใหม้ีกำรเก็บส ำเนำหนงัสือเชิญประชุมและเอกสำร
ประกอบกำรประชมุไวเ้ป็นหลกัฐำน โดยอำจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม  

5.2.1   กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตอ้งมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ และใหป้ระธำนคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสี่ยง เป็นประธำนในที่ประชมุ 

5.2.2   ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้
ใหก้รรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ที่มำประชมุเลือกกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธำน
ในที่ประชมุ 

5.2.3   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง อำจเชิญผู้บริหำรของบริษัทฯ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง เข้ำร่วม  
ประชมุหรือขอใหช้ีแ้จงในเรื่องที่เก่ียวขอ้งได ้

5.2.4 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจะตอ้งเขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ทกุครัง้  

5.3 การลงคะแนนเสียง 

5.3.1 มติที่ประชุมใหถื้อเสียงขำ้งมำก กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน 
ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด 
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5.3.2  กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องที่มีกำรลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะตอ้ง

ไม่อยู่ในที่ประชมุเมื่อมีกำรพิจำรณำวำระที่ตนมีสว่นเก่ียวขอ้งนัน้ 

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

6.1 มีหน้ำที่รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษัท รับทรำบผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือสิ่งที่ตอ้งด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงมีนัยส ำคัญในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยทุกไตรมำส เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัท รบัทรำบและตระหนกัถึงควำมเสี่ยงที่ส  ำคญัของบริษัทฯ รวมถึงปัจจยัที่อำจส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนขององคก์รในอนำคต ทัง้นี ้กรณีที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำ
เห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน อำจท ำรำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนถึงกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ถดัไปก็ได ้

6.2 มีหนำ้ที่รำยงำนใหผู้้ถือหุน้ทรำบในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี ถึงกำรปฏิบัติ
หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงตอ้งประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเป็นประจ ำทกุปี และรำยงำนปัญหำอุปสรรค
ที่เป็นเหตใุหก้ำรปฏิบตัิงำนไม่บรรลวุตัถปุระสงค ์(หำกมี) เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท รบัทรำบ 

8. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรท ำหนำ้ที่พิจำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  และขอควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อเสนอขออนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

9. หลักเกณฑอ่ื์นๆ 

กรณีอื่นใดที่มิไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบัตรฉบบันี ้ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงใชด้ลุยพินิจในกำรน ำแนว
ปฏิบตัิที่ก ำหนดตำมมำตรฐำนและแนวทำงในกำรบรหิำรควำมเสี่ยงทั่วไปมำประยกุตใ์ชใ้หเ้หมำะสมในแต่ละกรณี 
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