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บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
1.

วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นผูท้ ่มี ีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
การกากับดูแลการบริหารจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ เพื่อสร้าง
มูลค่าให้กบั กิจการ และเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
คณะกรรมการบริษั ทได้ตระหนักถึ งความสาคัญ ของหลักธรรมาภิบ าลในการสร้างเสริมความเชื่อ มั่น ให้กับ
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
และระมั ด ระวัง รัก ษาประโยชน์ข องบริษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย รวมทั้ ง ต้อ งปฏิ บั ติ ใ ห้เป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
ดั ง นั้ น ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ง ที่ 1/2562 เมื่ อ วั น ที่ 10 มกราคม 2562 มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ฎบั ต ร
คณะกรรมการบริษั ทฉบับนี ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส

2.

องค์ประกอบ
2.1

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน และ
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด

2.2

โครงสร้า งคณะกรรมการบริษั ท ต้อ งประกอบด้ว ยกรรมการอิ สระอย่ า งน้อ ย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุม
ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการ
บริหารกิจการ อีกทัง้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่ ("ประกาศทจ. 39/2559") และมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ประกาศกาหนด

2.3

โครงสร้างคณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณ วุฒิ ท่ีมีค วามรู ค้ วามสามารถในด้านทักษะ
วิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่จากัดเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ หรือทักษะทางวิชาชีพ
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2.4

3.

4.

คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ท่ีคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ ทัง้ นี ้ ใน
กรณีท่ผี ดู้ ารงตาแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้ กรรมการ
อิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากาหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุล
อานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการและให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริษัทจดทะเบียน

คุณสมบัติ
3.1

กรรมการต้องเป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุ ร กิ จ มี ค วามซื่ อ สั ตย์ สุจ ริต มี จ ริย ธรรมในการด าเนิ น ธุ รกิ จ และมี เวลาเพี ย งพอที่ จะอุ ทิ ศ ความรู ้
ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างเต็มที่

3.2

กรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") รวมถึงประกาศ
ข้อ บังคับ และ/หรือ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ งก าหนด รวมทั้งต้อ งไม่ มี ลัก ษณะที่ แสดงถึ งการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่มี
ชื่ อ อยู่ ใ นระบบข้ อ มู ล รายชื่ อ กรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรัพ ย์ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

3.3

กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้าง
หุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคล
อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

3.4

กรรมการต้องดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกิน 5 แห่ง (นับ
รวมกรณีท่ไี ด้รบั อนุมตั ิแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ ด้วย)

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
4.1

คณะกรรมการบริษัทมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกากับดูแลการดาเนินกิจการของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริษั ท ฯ ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ด้ว ยความซื่ อ สัต ย์สุจ ริต และระมั ด ระวัง เพื่ อ รัก ษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผูถ้ ือหุน้ และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติ
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ให้เป็ นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน
4.2

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง เยี่ยงวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนัน้ พึงกระทา
ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ

4.3

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้องเป็ นการประชุมเต็มคณะ
เว้นเสียแต่จะมีเหตุจาเป็ นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มี
นัยสาคัญ รายการที่มีนัยสาคัญควรรวมถึง รายการที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ รายการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่
มีผลกระทบสาคัญต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมตั ิการเข้า
ทารายการที่เกี่ ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกาหนดระดับอานาจดาเนินการ และการกาหนดนโยบาย
การบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็ นต้น

4.4

ดาเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนาระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้ จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
ที่เพียงพอและมีประสิทธิ ผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ

4.5

จัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี ปฏิทินซึ่งเป็ นรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ
เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีท่ีผ่านมาให้ตรงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชีท่ีรบั รองโดยทั่วไป เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผูส้ อบบัญชี ท่ีได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบงบดุลและ
บัญชีกาไรขาดทุนนัน้ ให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ จัดให้มี การทาและสอบทานงบ
การเงินสาหรับงวดไตรมาส

4.6

พิ จารณาให้ค วามเห็ นชอบการคัด เลื อกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชี และพิ จ ารณาค่ าตอบแทนที่
เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่ อที่ ประชุม ผู้ถือหุ้นในการประชุม
สามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

4.7

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก แนวทาง นโยบายและกลยุทธ์ท่ีสาคัญโดยคานึงถึงจริยธรรม
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็ นสาคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานการดาเนินธุรกิจ
ต่าง ๆ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการจัด ทรัพยากรที่สาคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร
4
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และฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตาม นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผูถ้ ือหุน้
4.8

พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ ายจัดการจัดทา อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ การตลาด และสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป

4.9

พิจารณาอนุมตั ิการดาเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของแต่ละบริษัท

4.10

ติดตามผลการดาเนินงานของบริษั ทฯ บริษั ทย่อย และบริษั ทร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตาม
เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหารและฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอ รวมถึงกาหนด
ค่าตอบแทน และทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

4.11

พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกากับดูแลให้มีระบบ
หรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม

4.12

พิจารณากาหนดกลไกการกากับดูแลที่ทาให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบ
การดาเนิ นงานของบริษั ท ย่อยได้เสมื อนเป็ นหน่ วยงานหนึ่ งของบริษั ทฯ รวมทั้งมี มาตรการในการ
ติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน ของบริษัทฯ ให้เป็ นไป
ตามประกาศทจ. 39/2559

4.13

จัด ให้มี แ ละปฏิบัติต ามนโยบายเกี่ ย วกับ การกากับ ดูแ ลกิจ การของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ยตาม
หลัก ธรรมาภิ บาลที่เป็ นลายลักษณ์อักษร และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้
รับทราบยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริงจัง เช่น นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน นโยบายการแจ้งเบาะแส และ
นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน เป็ นต้น และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้
เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรม

4.14

พิจารณาอนุมตั ิค่าใช้จ่ายสาหรับ การดาเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงตารางกาหนด
อานาจอนุมตั ิ (Delegation of Authority)

4.15

จัดให้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทควรติดตามให้มีการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจอย่างจริงจัง

4.16

จั ด ให้ มี ก ฎบั ต รของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ตลอดจน แก้ ไขกฎบั ต ร
คณะกรรมการบริษัทและให้ความเห็นชอบข้อเสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปลี่ยนเนือ้ หาในกฎ
บัตรให้มีความเป็ นปั จจุบนั และเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
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4.17

พิจ ารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มี อานาจในการแต่ งตั้งคณะกรรมการบริห าร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม รวมถึง
การกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Executive Officer) และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่แต่งตัง้ ขึน้
ทัง้ นี ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ท่กี าหนดนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรือ
มอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิ
รายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว

4.18

พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่ งมีอานาจลงนามผูกพันบริษัท ฯ นอกจากนี ้ ใน
กรณีท่ีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

4.19

แต่งตัง้ บุคคลเข้าไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างน้อย
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กาหนดค่าตอบแทนและกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารที่ได้รบั การแต่งตัง้ รวมถึงกาหนดกรอบอานาจใน
การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องสาคัญที่ตอ้ งได้รบั ความเห็น
จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และกากับดูแลการบริหารและฝ่ ายบริหารจัดการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินการและนโยบายของบริษัทฯ และควบคุมดูแลการทารายการ
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน
และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง และติดตามดูแลให้กรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด

4.20

พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนนาเสนอ เพื่อให้ท่ีป ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยในการพิ จารณาค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการต้องคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ อาทิ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของ
บริษัทฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รบั จากกรรมการแต่ละท่าน เป็ นต้น
6
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ทั้งนี ้ ห้ามมิให้บริษั ทฯ จ่า ยเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีท่ีขอ้ บังคับของบริษัทฯ มิได้กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็ นไปตาม
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
4.21

แต่งตัง้ เลขานุการบริษัท และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการ
ดาเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดทาและเก็บรักษา
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการและรายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือ
หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย เป็ นต้น

4.22

พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ของบริษั ทฯ หรือบริษัทย่อย การ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาเนิน การต่ าง ๆ ที่จาเป็ นตามกฎหมาย ประกาศ และ/หรือ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องอื่น

4.23

พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม กับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันตามที่กาหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลง
ทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบการดาเนินการให้ คณะกรรมการ
บริหารและฝ่ ายจัดการมีอานาจดาเนินการธุรกรรมดังกล่าวได้ภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณา และ/หรือให้ความเห็น เกี่ยวกับการเข้าทาธุรกรรมต่าง ๆ
ของบริษัทฯ (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รบั การพิจารณาและอนุมัติโดยที่
ประชุม ผู้ถือ หุ้น ) ให้สอดคล้อ งและเป็ น ไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบี ยบต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

4.24

กากับ ควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่ว นได้เสียของบริษัทฯ
และของบริษัทย่อย และจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในทางมิชอบ และการกระทาที่ไม่ถกู ต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย

4.25

ให้ความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ต่าง ๆ ที่เป็ นอยู่ได้รองรับและเป็ นไปเพื่อการกากับดูแลที่เหมาะสมและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อ
จาเป็ น

4.26

จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษัทฯ

7
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4.27

จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย บุคคลผูม้ ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่สาคัญต่อ ผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินและรายงาน
ต่ า ง ๆ ที่ จัด ท าต่ อ ผู้ถื อ หุ้น อย่ า งเหมาะสม โดยข้อ มูล เหล่ า นั้น ควรเผยแพร่ผ่ า นระบบของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก่อน และอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทัง้ จัดให้มีผรู้ บั ผิดชอบในการ
ให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทควรดาเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เหมาะสม และตรงต่อเวลา

4.28

จัด ท ารายงานประจ าปี ของคณะกรรมการบริษั ท และรับ ผิ ด ชอบต่ อ การจัด ท าและการเปิ ดเผย
งบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ท่ผี ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ

4.29

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจ
มอบอานาจเพื่อให้บคุ คลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
การมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้ นี ้ การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึน้ กับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่ธุรกรรม
ดังกล่าวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีห ลักเกณฑ์เดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก
(Arm's Length)

4.30

ขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยซึ่งการดาเนินการว่าจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.31

ร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึน้ เนื่องจากการ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ื อหุน้ หรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญหรือปกปิ ด
ข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสาคัญตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์
เว้นแต่กรรมการดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าโดยตาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรูถ้ ึงความแท้จริงของข้อมูล
หรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนัน้

4.32

กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ การถือหุน้ หรือหุน้ กู้
ในบริษั ทฯ บริษั ท ย่อ ย หรือ บริษั ท ร่วม และการท าธุรกรรมของกรรมการ และผู้บ ริห ารของบริษั ท ฯ
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าวกับบริษั ทฯ หรือบริษัทย่อย ในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัด แย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
8
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5.

4.33

ร่วมกันรับผิดเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึน้ แก่บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดใน พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน

4.34

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามข้อบังคับบริษัท เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกาไรสมควรพอ
และรายงานให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบเมื่อมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

4.35

ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผถู้ ือหุน้ มอบหมาย

4.36

สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

วาระการดารงตาแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ
5.1

การเลื อกตั้งกรรมการให้เป็ น ไปตามข้อ บังคับ บริษั ท และกฎหมายที่เกี่ ย วข้อ ง ทั้งนี ้จะต้องมี ความ
โปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การ
ประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้

5.2

ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมดออกจาก
ตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ท่ีสดุ กับ
ส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี ้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่ี 2 ภายหลังจดทะเบี ยนแปร
สภาพบริษัทฯ เป็ นบริษัทมหาชนจากัด นัน้ ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง

5.3

กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกได้

5.4

นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ

5.5

(1)

เสียชีวิต

(2)

ลาออก

(3)

ขาดคุณ สมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจากัด และ/หรือ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4)

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดย
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5)

ศาลมีคาสั่งให้ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท ฯ โดยการลาออกให้มีผลตัง้ แต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษั ท ฯ ทั้งนี ้ กรรมการซึ่งลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้น ายทะเบียนบริษั ท
มหาชนทราบด้วยก็ได้
9

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2565)

6.

5.6

ในกรณีท่ตี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน เลื อ กบุค คลใดบุค คลหนึ่ ง ซึ่ง มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5.7

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดารงตาแหน่งไม่เกิน 9 ปี ติดต่อกัน

การประชุม
6.1

การประชุม คณะกรรมการให้เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อ บังคับ บริษั ท โดยต้อ งมี
กรรมการมาประชุม ไม่ น้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึ งเป็ น องค์ป ระชุม ในกรณี ท่ี
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม

6.2

การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อ งนั้น ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด

6.3

การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึน้ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยให้ประธานกรรมการเป็ น
ผู้เรีย กประชุมคณะกรรมการ หรือ ในกรณี จ าเป็ น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ น้ ไป อาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุมกรรมการ ในกรณีเช่นว่านี ้ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับ
แต่วันที่ได้รบั การร้องขอ ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี เพื่อให้
มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

6.4

ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวัน เวลาและ
สถานที่ ใ นการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง สถานที่ ท่ี ป ระชุ ม นั้ น อาจก าหนดเป็ นอย่ า งอื่ น
นอกเหนือไปจากท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธาน
กรรมการหรือกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กาหนดสถานที่ท่ีประชุม ให้ใช้
สถานที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นสถานที่ประชุม

6.5

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการ
ที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจาเป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุ งครัง้ ที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2565)

6.6

ในกรณีท่ผี ดู้ ารงตาแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้มีการแต่งตัง้ กรรมการอิสระคนหนึ่ง
ร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการด้วยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอานาจระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัด การและให้เป็ น ไปตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี สาหรับ บริษั ท จด
ทะเบียน รวมทัง้ ดูแลให้มีการบรรจุเรื่องสาคัญเป็ นวาระการประชุม

6.7

การประชุมคณะกรรมการ สามารถกระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด
อนึ่ง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดาเนินการโดยใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ และจะต้องจัดให้มีการเก็บสาเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ไว้เป็ นหลักฐาน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

7.

การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีขึน้ ทุกปี โดยเป็ นการประเมินทัง้ แบบคณะและ
รายบุคคล เพื่อนามาปรับปรุ งการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิ ผลต่ อผู้ถือหุ้นและองค์กรสูงสุด โดยหลักเกณฑ์
ขัน้ ตอนและผลการประเมินในภาพรวมจะเปิ ดเผยในรายงานประจาปี

8.

การเพิ่มทักษะและการอบรม
บริษั ทฯ สนับ สนุน ให้คณะกรรมการบริษั ท ได้รบั การพัฒ นาทักษะที่เหมาะสมผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่าง
สม่าเสมอ เช่น การอบรม และการประเมิน เป็ นต้น

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

-นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์________________________________
(นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2563)

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1.

วัตถุประสงค์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2562 มีมติอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ที่มีคุณ สมบัติเหมาะสม ที่ทาหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนีเ้ ป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่

2.

3.

องค์ประกอบ
2.1

คณะกรรมการบริห ารได้รับ การแต่ ง ตั้ง จากคณะกรรมการบริษั ท โดยมี จ านวนและองค์ป ระกอบตามที่
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยมีจานวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัท
จานวนหนึ่งและผูบ้ ริหารของบริษัทอีกจานวนหนึ่ง

2.2

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเลือกและแต่งตัง้ กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นประธานคณะ
กรรมการบริหารโดยประธานคณะกรรมการบริหารอาจเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief
Executive Officer) ได้

2.3

ให้คณะกรรมการบริหารเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นาส่งเอกสารประกอบการ
ประชุม บันทึกรายงานการประชุม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

คุณสมบัติ
3.1

กรรมการบริหารต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ
ความรู ้ ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

3.2

กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ .ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.2535 (รวมทัง้ ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนด รวมทัง้ ต้องไม่มีลักษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารตามที่คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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4.

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติและ
งานบริหารของบริษัทฯ กลั่นกรองนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจการบริหารงาน
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ การกาหนดหลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่ อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจและติดตามผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญดังต่อไปนี ้
4.1

ดาเนิ นกิ จการและบริหารกิ จการของบริษั ท ฯ และบริษั ท ย่อยตามวัต ถุป ระสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบีย บ
ข้อกาหนด คาสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4.2

กลั่นกรองและนาเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและ
งบประมาณประจาปี การขยายกิจการ โครงสร้างการจัดการ แผนการดาเนินงานประจาปี นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน การประชาสัมพันธ์ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษั ทย่อยโดยพิจารณา
ปั จจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมตั ิ ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรอง
ข้อเสนอของฝ่ ายบริหารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป

4.3

กากับ ตรวจสอบและควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และติดตามผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจที่กาหนดไว้ รวมถึงควบคุมดูแลการใช้
จ่ายตามงบประมาณที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท

4.4

แต่งตัง้ กากับดูแล ประสานงาน และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะทางานพิเศษ หรือคณะบริหารงานพร้อมทัง้
พิจารณาและอนุมตั ิขอ้ เสนอต่าง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะทางานพิเศษ รวมทัง้ มีอานาจแต่งตัง้
ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม และมีอานาจ
กาหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าสวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

4.5

กาหนดขัน้ ตอนและวิธีการทาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย กับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตั ิในหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามหลักการและข้อกาหนดที่ได้รบั
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท

4.6

พิจารณาอนุมตั ิการดาเนินงานที่เป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ การทาสัญญาต่าง ๆ การลงทุน หรือการขาย
สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจัดการทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทั่วไป
ตลอดจนการดาเนินงานที่เป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงิน
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ไม่ เกิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษั ทหรือตามที่คณะกรรมการบริษั ทได้มีมติอนุมัติใน
หลักการไว้แล้ว ทั้งนี ้ ภายใต้บังคับ ของหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันและรายการได้มา
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงตารางกาหนดอานาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัท
กาหนด รวมถึงมีอานาจอนุมตั ิการเปิ ดและปิ ดบัญชีธนาคารและสถาบันทางการเงินต่าง ๆ และการใช้บริการทาง
การเงินต่าง ๆ
4.7

พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบ ให้คาแนะนาเกี่ ยวกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปั นผล และ
พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
อนุมตั ิก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป

4.8

ศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับ การเข้าลงทุนในโครงการใหม่ โดยทาการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงิน
อย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือการพิจารณาการยกเลิกการลงทุน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท

4.9

ติดตามผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปั ญหา
หรืออุปสรรคที่เกิดขึน้ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

4.10

จัดหาข้อมูลที่สาคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อนาเสนออย่างเพียงพอต่อคณะกรรมการบริษัท และผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส

4.11

ดาเนินการให้ผบู้ ริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงมีอานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

4.12

มีอานาจพิจารณาและอนุมตั ิการเข้าทาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันทางการเงินในการเปิ ดบัญชี กูย้ ืม เบิก
ถอนเงิ น จากบั ญ ชี ทั้ งหมดของบริษั ท ฯ และใช้สิ น เชื่ อ ตลอดจนน าหลัก ทรัพ ย์ต่ า ง ๆ ของบริษั ท ฯ ไปเป็ น
หลักประกันหนีด้ ังกล่าวทั้งที่ตอ้ งจดทะเบียนและไม่จ ดทะเบียนก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของ
บริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทานิติกรรมสัญญา ยื่นคาขอ คาเสนอ ติดต่อ ทานิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ การดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงิน
ที่ได้กาหนดไว้ และ/หรือตามตารางกาหนดอานาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษั ท
กาหนด และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ

4.13

มีอานาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการ
ดาเนินการว่าจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของบริษัทฯ
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4.14

กากับดูแลให้มีขนั้ ตอนให้ผปู้ ฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทาที่ผิดปกติ หรือการฝ่ าฝื นกฎหมาย
ต่ อ คณะกรรมการบริห ารอย่ า งทั น ท่ ว งที และในกรณี ท่ี เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วมี ผ ลกระทบที่ มี ส าระส าคั ญ
คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้ค ณะกรรมการบริษั ททราบเพื่อพิ จารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอัน
สมควร

4.15

รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจา และให้รายงานเรื่องอื่นใดที่จาเป็ นและสมควรที่
จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ มติหรือการดาเนินการใด ๆ ที่สาคัญที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ถัดไป

4.16

คณะกรรมการบริหารมีอานาจในการมอบอานาจให้บคุ คลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจหรือการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้ตามที่
เห็นสมควร
ทัง้ นี ้ การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้ผรู้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิ รายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารไม่มีอานาจอนุมตั ิการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่ออนุมัติต่อไป เว้นแต่ธุรกรรม
ดังกล่ าวเป็ นธุ รกรรมปกติ ของบริษั ท ฯ และมี ห ลัก เกณฑ์เดีย วกับการทารายการกับ บุค คลภายนอก ( Arm's
Length)

5.

4.17

ดาเนินการใด ๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท

4.18

ตรวจสอบ และประเมิ น ความเพี ย งพอของกฎบัต รฉบับ นี ้ โดยเป็ น การเปรีย บเที ย บผลการปฏิ บัติ งานของ
คณะกรรมการบริหารให้เป็ นไปตามข้อ กาหนดในกฎบัต รเพื่ อ น าผลที่ได้รับ จากการประเมิ นผลดังกล่ าวมา
พิจารณาปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของตนต่อไป

วาระการดารงตาแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริหาร
5.1

คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรูแ้ ละประสบการณ์ของบุคคลนัน้ ๆ
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบ
วาระดารงตาแหน่งอาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งใหม่ได้อีก

5.2

นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
5.3

6.

พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทฯ
ลาออก (โดยให้การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ)
เสียชีวิต
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน และ/หรือ กฎหมายหลักทรัพย์
ศาลมีคาสั่งให้ออก

ในกรณีท่ีกรรมการบริหารพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการบริหารแทน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการบริหารแทนดังกล่าวจะ
อยู่ในตาแหน่งกรรมการบริหารได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

การประชุม
6.1

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติตอ้ งจัด
ขึน้ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถประชุมได้ โดยให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็ น
ผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือในกรณีจาเป็ น ถ้ากรรมการบริหารตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปร้องขอให้ประธาน
คณะกรรมการบริหารเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานคณะกรรมการบริหารกาหนดวันประชุม
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ

6.2

ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารที่ได้รบั มอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารเป็ นผู้
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสถานที่ท่ีประชุมนัน้ อาจกาหนดเป็ นอย่างอื่น
นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็ นที่ตั้งสานักงานใหญ่ ของบริษั ทฯ ก็ได้ หากประธานคณะกรรมการบริหารหรือ
กรรมการบริหารที่ได้รบั มอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารมิได้กาหนดสถานที่ท่ีประชุม ให้ใช้สถาน
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็ นสถานที่ประชุม

6.3

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมายส่งหนังสือ
นัดประชุมและเอกสารอื่นใดที่จาเป็ นต่อการประชุมและการลงมติของคณะกรรมการบริหารโดยทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่ กรรมการบริหารโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการบริหารไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจาเป็ นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้

6.4

การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริหาร
ทั้งหมดจึงครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ท่ีประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานคณะกรรมการบริหารให้รองประธานคณะกรรมการบริหารเป็ นประธานที่ประชุม
ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
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6.5

การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียใน
เรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีก
หนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด

6.6

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สามารถกระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด
อนึ่ ง ในการส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม สามารถด าเนิ น การโดยใช้จ ดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ได้ และจะต้องจัดให้มีการเก็บสาเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็ น
หลักฐาน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

7.

การรายงาน
7.1

คณะกรรมการบริห ารเป็ น คณะกรรมการชุด ย่ อ ยที่ แต่ งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ ให้ช่ วยศึก ษาและ
กลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท ดังนัน้ คณะกรรมการบริหารจึงมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจา

7.2

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติ หน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิ ดเผยรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)

8.

จานวนครัง้ ในการประชุม
จานวนครัง้ ที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) ที่กาหนดไว้

การประเมินผลของคณะกรรมการบริหาร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีขนึ ้ ทุกปี โดยเป็ นการประเมินทัง้ แบบคณะและรายบุคคล
และรายงานผลการประเมินประจาปี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ผูถ้ ือหุน้ และองค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
-นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์_______________________________
(นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

วัตถุประสงค์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครัง้ ที่ 2/2564 มีมติอนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกลไกที่สาคัญประการหนึ่ง
ของการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสียว่าการดาเนินการของบริษัทฯ มีระบบตรวจสอบ
ภายในและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิบัติสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผูบ้ ริหาร และฝ่ ายจัดการ มีความเข้าใจ
ขอบเขตการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

องค์ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
2.1

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน

2.2

กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คนต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทา
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

2.3

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ
คนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทัง้ นี ้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกับ การนัด หมายการประชุ ม การจัด เตรี ย มวาระการประชุ ม การน าส่ ง เอกสาร
ประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
3.

คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั ความเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ
ในการดาเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
3.1

คุณสมบัติท่วั ไป
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูเ้ กี่ยวข้องด้วย
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(ข) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่ อ ยล าดั บ เดี ย วกั น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่ สมรส พี่ น้ อ ง และบุ ต ร รวมทั้ ง คู่ ส มรสของบุ ต ร ของกรรมการรายอื่ น ผู้ บ ริ ห าร
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม หรื อ บุ ค คลที่ จ ะได้รั บ การเสนอให้ เ ป็ นกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี กอ่ นวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
อีกทัง้ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงาน
ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทาให้ขาดความเป็ น
อิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กูย้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ตี อ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระ
หนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว
ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่เี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง และไม่ เ ป็ นผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี นั ย
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
(ฉ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้การบริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
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ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า สองปี
ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ในกรณีท่ีบุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รบั การผ่อนผันข้อ
ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัท
ฯ ได้จั ด ให้มี ค วามเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ แ สดงว่ า ได้พิ จ ารณาตามหลั ก ในมาตรา 89/7 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วว่าการแต่งตัง้ บุคคล
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
(1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติ
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
(2) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(3) ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอให้มีการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้อ (จ) และ (ฉ) คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสานัก
งานสอบบัญชี หรือผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการ
ให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุ คลนัน้
(ช) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้รับ การแต่ ง ตั้ง ขึ น้ เพื่ อ เป็ น ตัว แทนเพื่ อ รัก ษาผลประโยชน์ข องกรรมการบริ ษั ท
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ นอกจากนีแ้ ล้วยังต้องสามารถแสดง
ความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมายโดยไม่ตอ้ งคานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่
จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็ น
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รบั
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท ฯ
(ญ) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท ฯ ตามคุณสมบัติท่ีสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") กาหนด
3.2

คุณสมบัติเฉพาะ
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(ก) ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ตัด สิ น ใจในการด าเนิ น กิ จ การของ
บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่ อ ยล าดั บ เดี ย วกั น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
(ข) ไม่ เ ป็ นกรรมการของบริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยล าดั บ เดี ย วกั น เฉพาะที่ เ ป็ น
บริษัทจดทะเบียน
4.

การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
4.1

การแต่งตัง้
(ก) คณะกรรมการบริษั ท หรื อ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น ผู้แ ต่ ง ตั้ง กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ โดย
กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมการบริษัท
(ข) ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือ หุ้นหรือ คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้ง กรรมการ
ตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ค) เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่งหรือมีเหตุท่กี รรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบ
วาระ และมีผลให้จานวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่แต่งตัง้
กรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่
จานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บุคคล
ซึ่งเข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

4.2

วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรม
การบริษัทฯ และเมื่อครบวาระดารงตาแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใหม่ได้ต ามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี และ
ให้กรรมการตรวจสอบที่พน้ ตาแหน่งตามวาระอยู่รกั ษาการในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตัง้ กรรมการมาแทนตาแหน่ง เว้นแต่ กรณีท่คี รบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้รบั เลือก
ให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีก

4.3

การพ้นจากตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ครบกาหนดตามวาระ
(ข) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริษัทฯ
(ค) ลาออก
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(ง) เสียชีวิต
(จ) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
(ฉ) ขาดคุณ สมบัติการเป็ น กรรมการตรวจสอบหรือ กรรมการอิ สระตามกฎบัต รนีห้ รื อตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ช) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ทั้งนี ้ การลาออกของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีท่ียังดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ ให้ย่ืนใบลาต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะ
นาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ พร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ
และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตัง้ บุคคลอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
กรณีกรรมการตรวจสอบลาออก หรือพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้บริษัท ฯ แจ้งตลาด
หลัก ทรัพ ย์ฯ ทัน ที ทั้ง นี ้ กรรมการตรวจสอบที่ ลาออกหรื อ ถูก ถอดถอนสามารถชีแ้ จงถึ งสาเหตุดังกล่าวต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้
5.

การประชุม
5.1

คณะกรรมการตรวจสอบ มีกาหนดการประชุมอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณางบ
การเงินรายไตรมาส/ประจาปี และเรื่องอื่น ๆ ตามอานาจหน้าที่ โดยประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก
ผูต้ รวจสอบภายใน และฝ่ ายบริหาร เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
หรือในกรณี ท่ีฝ่ายบริหารจะมีการทารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชน์สงู สุดของบริษัท
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกาหนด

5.2

ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ป ระธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรม การ
ตรวจสอบโดยคาสั่งประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยั งกรรมการตรวจสอบก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้
ก็ ได้ โดยในการประชุม แต่ ละครั้ง ควรก าหนดวาระการประชุม ไว้ล่ว งหน้า อย่ า งชัด เจน และน าส่ ง เอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร
เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

5.3

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถกระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนด อนึ่ง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถ
ดาเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ และจะต้องจัดให้มีการเก็บสาเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็ นหลักฐาน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
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6.

5.4

องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง

5.5

กรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

5.6

การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

5.7

ห้ามมิให้กรรมการตรวจสอบที่เป็ นผูท้ ่มี ีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนัน้ ๆ

5.8

รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูจ้ ดั ทารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และให้ป ระธานกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้ร ายงานผลการประชุ ม ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.9

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท้ ่เี กี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริหาร นักกฎหมายของ
บริษัทฯ นักกฎหมายภายนอก หรือพนักงานของบริษัทฯ ทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยให้เข้าร่วมประชุม และ/
หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องอื่น เพื่อหารือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถามได้

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดย
การประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและ
ประจาปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่า
เป็ นเรื่องสาคัญและจาเป็ นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

6.2

สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และสนับสนุน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และมีความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรด้านการ
ตรวจสอบ

6.3

สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมถึงสอบทานให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และนโยบายการกากับดูแล และ
การบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

6.4

คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายดังต่อไปนี ้
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(ก)

การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี การดารงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีท่ีสาคัญ รวมถึง
เหตุผลของฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายบัญชีก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพร่
แก่ผถู้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไป

(ข)

การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

(ค)

การพิ จ ารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบริ ษั ท ฯ ขั้ น ตอนการ
ประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผูต้ รวจ
สอบภายในและผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผน
ไว้ เ พื่ อ ให้ ม่ ั น ใจว่ า แผนการตรวจสอบดั ง กล่ า วจะช่ ว ยให้ ต รวจพบการทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ บกพร่ อ ง
ต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายใน

(ง)

การพิจารณาร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในถึงปั ญหาหรือข้อจากัดที่เกิดขึน้ ในระหว่างการตรวจสอบ และ
ทบทวนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบภายใน

(จ)

การพิจารณาร่วมกับผูส้ อบบัญชีถึงปั ญหาหรือข้อจากัดที่เกิดขึน้ จากการตรวจสอบงบการเงิน

(ฉ)

การพิจารณาร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการ
ควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ และสอบถามเกี่ ยวกับ โครงการรัก ษาความปลอดภัย
โดยเฉพาะ เพื่ อ ป้ อ งกัน การทุจ ริต หรื อ การใช้ค อมพิ ว เตอร์ไปในทางที่ ผิด โดยพนัก งานบริษั ท ฯ หรื อ
บุคคลภายนอก

(ช)

การพิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ เป็ นต้น

(ซ)

การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ฌ) การปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6.5

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส ผลการตรวจสอบงบ
การเงินประจาปี และหารือเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี

6.6

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาข้อกาหนด
และการเลิกการทารายการที่แตกต่างไปจากข้อกาหนดเรื่องการเลิกการทารายการที่ได้พิจารณาก่อนการเข้าทา
รายการในสาระสาคัญ และพิจารณารายการได้มาหรือจาหน่ายไปของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี ้ เพื่อให้ม่ ันใจว่ารายการดังกล่า วสมเหตุสมผลและเป็ น
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ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึน้ หรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรือ
การตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.

8.

6.7

สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะทางานในการ
บริหารความเสี่ยง

6.8

สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตั ิ

อานาจดาเนินการ
7.1

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7.2

พิจารณาขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดตามความจาเป็ น เพื่อที่จะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิ ภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดาเนินการว่าจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิ
ของบริษัทฯ

7.3

มีอานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่อง
ต่าง ๆ ได้ รวมถึงการเชิญผูบ้ ริหาร ฝ่ ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ชีแ้ จงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.4

ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรือที่จะกาหนดขึน้ เพิ่มเติมในอนาคต

การรายงาน
8.1

จัดทารายงานการปฏิบตั ิงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

8.2

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข)

ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค)

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

(จ)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ)

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
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(ช)

ความเห็ น หรื อข้อ สังเกตโดยรวมที่ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บัติ ห น้าที่ ตามกฎบัตร
(Charter)

(ซ)

รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.3

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรรม
การตรวจสอบ

8.4

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
(ก)

รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข)

การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค)

การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ คณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ ด าเนิ น การปรับ ปรุ ง แก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดังกล่าวต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8.5

9.

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทา
รายชื่ อ และขอบเขตการด าเนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และนาส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี (Self-Assessment) และนาเสนอผลประเมินดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัท
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป
-นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์.......................................................
(นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์)
ประธานกรรมการ
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Charter of the Risk Management Committee)
ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2565)

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)

จัดทาโดย
เห็นชอบโดย
อนุมัติโดย

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท

บันทึกประวัติการแก้ไขเอกสาร
วันที่

ฉบับที่

26 กุมภำพันธ์ 2563 ต้นฉบับ
23 กุมภำพันธ์ 2564 ปรับปรุง
ครัง้ ที่ 1
10 กุมภำพันธ์ 2565 ปรับปรุง
ครัง้ ที่ 2

หมายเลข
หน้า
4,6

2,3

6.
7.
4.
5.

รายละเอียดการแก้ไข

ผู้ขอแก้ไข

กำรประชุม
กำรรำยงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง
กำรแต่งตัง้ วำระกำร
ปฏิบตั ิงำน และกำรพ้น
จำกตำแหน่ง
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ

เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหำชน)

GENERAL: เอกสารทั่วไป

เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

สารบัญ
1.

คำนิยำม

1

2.

วัตถุประสงค์

1

3.

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

1

4.

กำรแต่งตัง้ วำระกำรปฏิบตั ิงำน และกำรพ้นจำกตำแหน่ง

2

5.

ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ

3

6.

กำรประชุม

4

7.

กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5

8.

กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน

6

9.

ค่ำตอบแทนกรรมกำร

6

10.

หลักเกณฑ์อ่นื ๆ

6

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหำชน)

GENERAL: เอกสารทั่วไป

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คานิยาม
“กฎบัตร” หมำยควำมว่ำ กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์
รีสอร์ท จำกัด (มหำชน)
“ บริษัทฯ ” หมำยควำมว่ำ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหำชน)
“ คณะกรรมกำรบริษัท ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำร ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
(มหำชน)
“ กรรมกำรบริษัท ” หมำยควำมว่ำ กรรมกำร ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหำชน)
“ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ของบริษัท เอส
โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหำชน)
“ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์
รีสอร์ท จำกัด (มหำชน)
2. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึน้ เพื่อกำหนดนโยบำยและกรอบกำร
บริหำรควำมเสี่ ยง และกำกับดูแลให้มี กำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้ง องค์กร เพื่อลด
ผลกระทบจำกปั จจัยเสี่ยงต่ำงๆ ทัง้ ภำยนอกและภำยในองค์กรต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่ำง
เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษัท ได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิผล ตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัท มอบหมำย
3. องค์ประกอบ และ คุณสมบัติ
3.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วย กรรมกำรบริษัท จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน โดย
ต้องมีกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นกรรมกำรอิสระ และให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรเป็ นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยตำแหน่ง
3.2 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีควำม
เชี่ ย วชำญเฉพำะด้ำ นที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ส ำคั ญ ต่ อ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ให้บ รรลุต ำม
วัตถุประสงค์
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหำชน)
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GENERAL: เอกสารทั่วไป

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

3.3 กรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ ย ง สำมำรถอุทิ ศ เวลำอย่ ำ งเพี ย งพอในกำรปฏิ บัติ ง ำนในฐำนะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้บรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
3.4 ประธำนคณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ ย งควรเป็ น กรรมกำรอิ ส ระ และต้อ งไม่ เ ป็ น บุค คล
เดียวกับประธำนกรรมกำรบริษัท
4. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตาแหน่ง
4.1 การแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4.2 การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4.3 การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2) เลขำนุก ำรคณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งท ำหน้ำ ที่ ส นับ สนุน กำรด ำเนิ น งำนของ
คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งเกี่ ย วกับ กำรก ำหนดแผนกำรปฏิ บัติ ง ำนของคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง นัดหมำยและเชิญประชุม จัดเตรียมวำระกำรประชุมตำมที่
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสั่งกำร นำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม และ
บันทึกรำยงำนกำรประชุม
4.4 วาระการปฏิบัติงาน
1) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรปฏิบตั ิงำนตำมวำระของกำรดำรงตำแหน่ง กรรมกำร
บริษัท นับจำกวันที่คณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตัง้ โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่พน้
ตำแหน่งตำมวำระ อำจได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีก
ได้ แต่ ร วมแล้ว ต้อ งไม่ เ กิ น 3 วำระติ ด ต่ อ กั น ยกเว้น ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ ห ำรเป็ น
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยตำแหน่ง
2) กรณีท่ีตำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัท แต่ง ตั้งบุคคลที่มี คุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมกำรบริห ำร
ควำมเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี ้ เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พน้ ตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยัง เหลืออยู่ข อง
กรรมกำรซึ่งตนแทน
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหำชน)
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

4.5 การพ้นจากตาแหน่ง
1) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)

ครบวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
พ้นสภำพกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท
ตำย
ลำออก
ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
คณะกรรมกำรบริษัท ลงมติให้ออก

2) กรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ ย งคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ ง ให้ย่ื นใบลำออกต่ อประธำน
กรรมกำรบริษัท โดยกำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ
3) กำรเปลี่ ยนประธำนคณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ยงไม่ มี ผลต่ อกำรด ำรงต ำแหน่ง ของ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ำนอื่น
5. ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1) ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรเป็ นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริษัทเพื่ออนุมตั ิ
2) ทบทวนและอนุ มั ติ ก รอบกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งองค์ก ร (ซึ่ ง ประกอบด้ว ยโครงสร้ำ งและ

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)) และกรอบกำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบีย้ และอัตรำแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ เป็ นประจำอย่ำงน้อยทุกปี
เพื่อให้แน่ใจว่ำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงมี ประสิทธิภ ำพ เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล และ
สอดคล้องกับทิศทำง กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อทรำบ
3) กำกับดูแล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กรที่สำคัญ รวมถึง

กำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำวะไม่ปกติ รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรลงทุน และกำร
ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตและคอร์รปั ชั น พร้อมทัง้ ให้คำแนะนำ และให้ควำมเห็นในผลกำร
ประเมินควำมเสี่ยง มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้
มั่นใจว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ และสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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4) รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ ในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือ

เหตุกำรณ์ ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
5) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้มีประสิทธิผลและมีควำม

เพียงพอ สอดคล้องตำมสภำวกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
อนุมตั ิ
6) ให้กำรสนับสนุนเพื่อพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ต่ำงๆ ในทุกระดับทั่วทัง้ องค์กรอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิ ภำพ รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มี ก ำรปรับ ปรุ ง และพัฒ นำระบบกำรบริห ำรควำมเสี่ ย งภำยในองค์ก รอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งและ
สม่ำเสมอ
7) รับผิดชอบต่อกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
8) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจขอควำมเห็นจำกที่ปรึกษำอิสระเมื่ อ

พิจำรณำเห็นว่ำมีควำมจำเป็ นและเหมำะสม โดยบริษัทฯ เป็ นผูร้ บั ภำระค่ำใช้จ่ำย
9) สื่ อ สำรแลกเปลี่ ย นข้อ มูล และประสำนงำนเกี่ ย วกับ ควำมเสี่ ย งและกำรควบคุม ภำยในกั บ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงสม่ำเสมอ
6. การประชุม
6.1 จานวนครั้งการประชุม
6.1.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ และ
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจเรียกประชุมเพิ่มเติมตำมที่เห็นสมควร หรือ
เมื่ อ มี ก ำรร้อ งขอจำกกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง หรื อ ประธำนกรรมกำรบริษั ท ให้
พิจำรณำประเด็นปัญหำที่จำเป็ นต้องหำรือร่วมกัน
6.1.2 กำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
หรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในฐำนะที่เป็ นผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำย ส่ง
หนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ และกิจกำรที่จะประชุมไปยังกรรมกำรทุก
คนล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำง
เพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของ
บริษัทฯ จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอ่นื และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนัน้ ก็ได้
6.1.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถกระทำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขตำมที่กฎหมำยกำหนด
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อนึ่ง ในกำรส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม สำมำรถดำเนินกำร
โดยใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ได้ และจะต้องจัดให้มีกำรเก็บสำเนำหนังสือเชิญประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชุม ไว้เ ป็ น หลัก ฐำน โดยอำจจัด เก็ บ ในรู ป แบบข้อ มูล
อิเล็กทรอนิกส์ได้
6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม
6.2.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็ นประธำนในที่ประชุม
6.2.2 ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มำประชุมเลือกกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคน
หนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
6.2.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอำจเชิญผูบ้ ริหำรของบริษัทฯ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง เข้ำร่วม
ประชุมหรือขอให้ชแี ้ จงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
6.2.4 เลขำนุก ำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือผู้ท่ีไ ด้รับมอบหมำยจะต้องเข้ำ ร่ว ม
ประชุมด้วยทุกครัง้
6.3 การลงคะแนนเสียง
6.3.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในกำร
ลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียง
เป็ นเสียงชีข้ ำด
6.3.2 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงผูท้ ่มี ีสว่ นได้เสียในเรื่องที่มีกำรลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และ
จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีกำรพิจำรณำวำระที่ตนมีสว่ นเกี่ยวข้องนัน้
7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.1 มี ห น้ำ ที่ ร ำยงำนให้ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท รับ ทรำบผลกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง หรื อ สิ่ ง ที่ ต้อ ง
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงมีนยั สำคัญในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยทุกไตรมำส
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท รับทรำบและตระหนักถึง ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของบริษัทฯ รวมถึง
ปั จ จั ย ที่ อ ำจส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น งำนขององค์ ก รในอนำคต ทั้ ง นี ้ กรณี ท่ี ค ณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงพิจ ำรณำเห็นว่ำมี ควำมจำเป็ นเร่งด่วน อำจทำรำยงำนเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท ก่อนถึงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ถัดไปก็ได้
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7.2 มีหน้ำที่รำยงำนให้ผูถ้ ือหุน้ ทรำบในแบบแสดงรำยกำรข้อมู ลประจำปี /รำยงำนประจำปี ถึงกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ท่เี กี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นประจำทุกปี และรำยงำนปั ญหำ
อุปสรรคที่เป็ นเหตุให้กำรปฏิบตั ิงำนไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ (หำกมี) เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
9. ค่าตอบแทนกรรมการ
ในกรณี ท่ีไ ม่ มี คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ให้คณะกรรมกำรบริหำรทำหน้ำที่
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอขออนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
10. หลักเกณฑ์อื่นๆ
กรณีอ่นื ใดที่มิได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี ้ ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงใช้ดลุ ยพินิจในกำรนำ
แนวปฏิบตั ิท่ีกำหนดตำมมำตรฐำนและแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วไปมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสม
ในแต่ละกรณี

ประกำศ ณ วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565
-นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์(นำยอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์)
ประธำนกรรมกำร
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