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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 อีกทัง้มีคุณสมบัติครบถว้นตามหลกัเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ ก 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 
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2.4 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ทัง้นี ้ใน
กรณีที่ผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบรษิัทจะแต่งตัง้กรรมการ
อิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณาก าหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุล
อ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการและใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
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 าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ 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 และมีหนา้ที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติ   
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ใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบ
ธุรกิจของบรษิัทฯ  และบรษิัทย่อย รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวกบัการหา้มจ่ายสินบน หรือการสนบัสนนุการ
ทจุรติคอรร์ปัชนั  

4.2 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบและความระมดัระวงั เยี่ยงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนัน้พึงกระท า
ภายใตส้ถานการณเ์ดียวกนั เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

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 าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้  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
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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 

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 รวมทั้งมี มาตรการในการ
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 
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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
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
การออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มในเรื่องส 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 
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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 

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 
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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
มอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข
การมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ
หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหบ้คุคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย 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 อนัเกิดขึน้เนื่องจากการ
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  
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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 

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 ้
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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 

5.7 กรรมการอิสระของบรษิัทฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปีติดต่อกนั 

6. การประชุม 

6.1 การประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท โดยต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้อง
ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่
ไดใ้หก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

6.2 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อ งนั้น 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 



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด (มหาชน) 

ฉบับปรับปรุงครัง้ที ่2 (กุมภาพันธ์ 2565) 
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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  

8. การเพิ่มทักษะและการอบรม 

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทไดร้บัการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมผ่านกระบวนการต่าง  ๆ อย่าง
สม ่าเสมอ เช่น การอบรม และการประเมิน เป็นตน้ 

 

 

                                                                                                                ประกาศ ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565   
 
 

         -นายอภิศกัดิ ์ตนัตวิรวงศ-์ 
                    ________________________________ 
                 (นายอภิศกัดิ์ ตนัตวิรวงศ)์ 
                       ประธานกรรมการ 
             บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน) 

 



                

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน) 
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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) 



                

 

 
 
 
 

 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน) 
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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
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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) 



  

 

 

 

 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(Charter of the Risk Management Committee) 

ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่2 (กุมภาพันธ ์2565) 

 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เหน็ชอบโดย คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท 



 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)   

GENERAL: เอกสารทั่วไป 

บันทกึประวัติการแก้ไขเอกสาร 
 

วันที่ ฉบับที ่ หมายเลข
หน้า 

รายละเอียดการแก้ไข ผู้ขอแก้ไข 

26 กมุภำพนัธ ์2563 ตน้ฉบบั - - - 
23 กมุภำพนัธ ์2564 ปรบัปรุง

ครัง้ที่ 1 
4,6 6. กำรประชมุ 

7. กำรรำยงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

เลขำนกุำร
คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสี่ยง 

10 กมุภำพนัธ ์2565 ปรบัปรุง
ครัง้ที่ 2 

2,3 4. กำรแต่งตัง้ วำระกำร
ปฏิบติังำน และกำรพน้
จำกต ำแหน่ง 

5. ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ 
และควำมรบัผิดชอบ 

เลขำนกุำร
คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสี่ยง 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)   

GENERAL: เอกสารทั่วไป 

 
 

สารบัญ 
 

1. ค ำนิยำม 1 

2. วตัถุประสงค ์ 1 

3. องคป์ระกอบ และคณุสมบติั 1 

4. กำรแต่งตัง้ วำระกำรปฏิบติังำน และกำรพน้จำกต ำแหน่ง 2 

5. ขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ 3 

6. กำรประชมุ 4 

7. กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 5 

8. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 6 

9. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 6 

10. หลกัเกณฑอ่ื์น ๆ 6 

 



กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)  หนำ้ 1 จำก 6 

GENERAL: เอกสารทั่วไป 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

1. ค านิยาม 

 “กฎบัตร” หมำยควำมว่ำ กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์           
รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

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

 “ คณะกรรมกำรบริษัท ”  หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำร ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

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

 “ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ของบริษัท เอส     
โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

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

2. วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรบรษิัท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงขึน้เพื่อก ำหนดนโยบำยและกรอบกำร
บริหำรควำมเสี่ยง และก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองคก์ร  เพื่อลด
ผลกระทบจำกปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ ทัง้ภำยนอกและภำยในองคก์รต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดอ้ย่ำง
เหมำะสม  โดยคณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดองคป์ระกอบ ขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถปฏิบติัหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล ตำมที่คณะกรรมกำร
บรษิัท มอบหมำย 

3. องคป์ระกอบ และ คุณสมบัติ  

3.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบดว้ย กรรมกำรบริษัท จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน โดย
ตอ้งมีกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอย่ำงนอ้ย 1 คน เป็นกรรมกำรอิสระ และใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำรเป็นกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงโดยต ำแหน่ง 

3.2 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตอ้งเป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนที่ เป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตำม
วตัถปุระสงค ์ 



กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)  หนำ้ 2 จำก 6 

GENERAL: เอกสารทั่วไป 

3.3 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง สำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติงำนในฐำนะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงใหบ้รรลผุลส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงค ์

3.4 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงควรเป็นกรรมกำรอิสระ และต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกบัประธำนกรรมกำรบรษิัท 

4. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากต าแหน่ง 

4.1 การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  

4.2 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  

4.3 การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  

2) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรก ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนของคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นัดหมำยและเชิญประชุม จัดเตรียมวำระกำรประชุมตำมที่
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสั่งกำร น ำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม  และ
บนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

4.4 วาระการปฏิบัติงาน 

1) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรปฏิบติังำนตำมวำระของกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษัท  นบัจำกวนัที่คณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตัง้ โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่พน้
ต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้อีก
ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 3 วำระติดต่อกัน ยกเว้นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็น
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงโดยต ำแหน่ง 

2) กรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระ ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงมีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท 
ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้ เวน้แต่วำระของกรรมกำรที่พน้ต ำแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่ำ 2 เดือน 
โดยบุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมกำรซึ่งตนแทน  



กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)  หนำ้ 3 จำก 6 

GENERAL: เอกสารทั่วไป 

4.5 การพ้นจากต าแหน่ง  

1) กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

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

2) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อประธำน
กรรมกำรบรษิัท โดยกำรลำออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลำออกไปถึงบรษิัทฯ 

3) กำรเปลี่ยนประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่มีผลต่อกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงท่ำนอ่ืน 

5. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

1) ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์รเป็นประจ ำทุกปี และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิัทเพื่ออนมุติั 

2) ทบทวนและอนุมัติกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้ำงและ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite)) และกรอบกำร
บรหิำรควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำดอกเบีย้และอตัรำแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ เป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยทุกปี 
เพื่อใหแ้น่ใจว่ำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และ
สอดคลอ้งกับทิศทำง กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อทรำบ 

3) ก ำกบัดแูล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดบัองคก์รที่ส  ำคญั รวมถึง
กำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำวะไม่ปกติ รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรลงทุน และกำร
ประเมินควำมเสี่ยงดำ้นทุจริตและคอรร์ปัชัน พรอ้มทัง้ใหค้  ำแนะน ำ และใหค้วำมเห็นในผลกำร
ประเมินควำมเสี่ยง มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจว่ำมีกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ  และสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้สอดคลอ้งกับ
นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
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4) รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส  ำคญัใหค้ณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบ ในกรณีที่มีปัจจยัหรือ
เหตกุำรณ ์ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั  

5) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหม้ีประสิทธิผลและมีควำม
เพียงพอ สอดคลอ้งตำมสภำวกำรณท์ี่เปลี่ยนแปลง และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
อนมุติั 

6) ใหก้ำรสนับสนุนเพื่อพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเครื่องมือสนบัสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ต่ำงๆ  ในทุกระดบัทั่วทัง้องคก์รอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีกำรปรับปรุง และพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่องและ
สม ่ำเสมอ 

7) รบัผิดชอบต่อกำรอ่ืนใดที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยเก่ียวกบักำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

8) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจขอควำมเห็นจำกที่ปรึกษำอิสระเมื่อ
พิจำรณำเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยบรษิัทฯ เป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำย 

9) สื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสำนงำนเก่ียวกับควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงสม ่ำเสมอ 

6. การประชุม 

6.1 จ านวนคร้ังการประชุม 

6.1.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตอ้งประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ และ
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอำจเรียกประชมุเพิ่มเติมตำมที่เห็นสมควร หรือ
เมื่อมีกำรร้องขอจำกกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือประธำนกรรมกำรบริษัท ให้
พิจำรณำประเด็นปัญหำที่จ  ำเป็นตอ้งหำรือรว่มกนั 

6.1.2 กำรเรียกประชมุคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ใหป้ระธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในฐำนะที่เป็นผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำย ส่ง
หนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ และกิจกำรที่จะประชุมไปยงักรรมกำรทุก
คนลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อใหก้รรมกำรไดม้ีเวลำศกึษำขอ้มลูอย่ำง
เพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษำสิทธิประโยชนข์อง
บรษิัทฯ จะแจง้กำรนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และก ำหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่ำนัน้ก็ได ้

6.1.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถกระท ำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้            
โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขตำมที่กฎหมำยก ำหนด   
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 อนึ่ง ในกำรส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมำรถด ำเนินกำร
โดยใชจ้ดหมำยอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้และจะตอ้งจดัใหม้ีกำรเก็บส ำเนำหนงัสือเชิญประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชุมไว้เป็นหลักฐำน โดยอำจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม  

6.2.1 กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงตอ้งมีกรรมกำรมำประชมุไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธำน
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง เป็นประธำนในที่ประชมุ 

6.2.2 ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หนำ้ที่ได ้ใหก้รรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มำประชมุเลือกกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคน
หนึ่งเป็นประธำนในที่ประชมุ 

6.2.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจเชิญผูบ้ริหำรของบริษัทฯ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เขำ้รว่ม 
ประชมุหรือขอใหช้ีแ้จงในเรื่องที่เก่ียวขอ้งได ้

6.2.4 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะต้องเข้ำร่วม
ประชมุดว้ยทกุครัง้  

6.3 การลงคะแนนเสียง 

6.3.1 มติที่ประชุมใหถื้อเสียงขำ้งมำก กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในกำร
ลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกันใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชีข้ำด 

6.3.2  กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงผูท้ี่มีสว่นไดเ้สียในเรื่องที่มีกำรลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และ

จะตอ้งไม่อยู่ในที่ประชมุเมื่อมีกำรพิจำรณำวำระที่ตนมีสว่นเก่ียวขอ้งนัน้ 

7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

7.1 มีหน้ำที่รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือสิ่งที่ต้อง
ด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขอย่ำงมีนยัส ำคญัในที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงนอ้ยทุกไตรมำส 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบและตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่ส  ำคัญของบริษัทฯ รวมถึง
ปัจจัยที่ อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรในอนำคต ทั้งนี ้ กรณีที่คณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน อำจท ำรำยงำนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัท ก่อนถึงกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ถดัไปก็ได ้
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7.2 มีหนำ้ที่รำยงำนใหผู้ถื้อหุน้ทรำบในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี ถึงกำร
ปฏิบติัหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนเป็นประจ ำทุกปี และรำยงำนปัญหำ
อปุสรรคที่เป็นเหตใุหก้ำรปฏิบติังำนไม่บรรลวุตัถุประสงค ์(หำกมี) เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบ 

9. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้คณะกรรมกำรบริหำรท ำหน้ำที่
พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
และขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อเสนอขออนมุติัจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

10. หลักเกณฑอ์ื่นๆ 

กรณีอ่ืนใดที่มิไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรฉบบันี ้ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงใชด้ลุยพินิจในกำรน ำ
แนวปฏิบติัที่ก ำหนดตำมมำตรฐำนและแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วไปมำประยุกตใ์ชใ้หเ้หมำะสม
ในแต่ละกรณี 

 

 

ประกำศ ณ วนัที่  25 กมุภำพนัธ ์2565 

 
-นายอภิศกัดิ ์ ตนัตวิรวงศ-์ 
(นำยอภิศกัดิ ์ ตนัติวรวงศ)์ 

ประธำนกรรมกำร 
บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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