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1.   ค านิยาม 

 “บรษิัทฯ”   หมำยควำมวำ่ บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 “คณะกรรมกำรบรษิัทฯ”   หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำรบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 “คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล    หมำยควำมวำ่  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน           
           และควำมยั่งยืนฯ”     บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 “กรรมกำรบรษิัทฯ”   หมำยควำมวำ่  กรรมกำร บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 “กรรมกำรบรรษัทภิบำล    หมำยควำมวำ่  กรรมกำรกำรบรรษัทภิบำลและพฒันำอยำ่งยั่งยืน 
           และควำมยั่งยืนฯ”                   บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 “ประธำนกรรมกำร”   หมำยควำมวำ่  ประธำนกรรมกำร บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั  
    (มหำชน) 
 “ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร”   หมำยควำมวำ่  ผูบ้รหิำรสงูสดุของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั  
    (มหำชน) 
 
2.  วัตถุประสงค ์

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ เพื่อช่วยดูแลกำรสรำ้งกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีตำมหลกับรรษัทภิบำล ตลอดจนงำนกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของบรษิัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรด ำเนินกำรตำมทิศทำง 
นโยบำย และกลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ มีกำรบรูณำกำรกรอบและแนวทำงของบรรษัทภิบำล ตลอดจนประเด็น
ดำ้นควำมยั่งยืนและมีแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่มีควำมชดัเจน อนัสำมำรถก ำกับดูแลบริษัทฯ ตำมกรอบบรรษัทภิบำลและ     
ส่งมอบคณุค่ำที่ยั่งยืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม  
 
3.   องคป์ระกอบ  

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษัทฯ จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน โดยประธำน
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ตอ้งไม่เป็นประธำนกรรมกำร หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และมีประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 

 
4. คุณสมบัติ 

4.1 มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
4.2 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ที่เป็นกรรมกำรอิสระตอ้งมีควำมเป็นอิสระตำมหลักกำรก ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดีของบรษิัทฯ และยึดถือปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 
4.3 เป็นบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำร

บรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ และสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงค ์ 
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5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากต าแหน่ง 

5.1  การแต่งตั้ง 
1) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 
2) ใหบ้ริษัทฯ มอบหมำยพนกังำนท ำหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ โดยตอ้ง

ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ 

5.2  วาระการปฏิบัติงาน 
1) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ มีวำระกำรปฏิบัติงำนตำมวำระของกำรด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบริษัทฯ โดยกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บั
แต่งตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกได ้

2) กรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระ ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบถว้นเป็นกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ มีจ ำนวนครบตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้ 

5.3 การพ้นจากต าแหน่ง  
1) กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1.1) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ 
1.2) พน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรบรษิัทฯ 
1.3) ตำย 
1.4) ลำออก 
1.5) ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดั 
1.6) คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ลงมติใหอ้อก 

2) กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ คนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อประธำน
กรรมกำรบริษัทฯ กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัทฯ  ทั้งนี ้กำรลำออกของกรรมกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย พ.ร.บ. มหำชน เรื่อง กรรมกำร 

 
6. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ โดยมีควำมรบัผิดชอบดงันี ้
6.1 พิจำรณำก ำหนดแนวทำงและเสนอแนะนโยบำย กลยุทธ ์กรอบกำรด ำเนินงำน รวมถึงก ำหนดเป้ำหมำยกำรเป็น

บริษัทที่มีธรรมำภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ ตลอดจนนโยบำย/ 
มำตรกำรต่อตำ้นทุจริตคอรร์ปัชนัต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และฝ่ำยจดักำร เพื่อก ำหนดเป็นระเบียบปฏิบตัิของ
องคก์รที่ไดม้ำตรฐำนมีแนวทำงที่ถูกตอ้ง ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคก์ำรเป็นองคก์รที่มุ่งสรำ้งควำมเชื่อมั่นและ
ยั่งยืนใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 

6.2 ก ำกับดูแล ใหค้  ำปรกึษำ ทบทวนกำรด ำเนินงำนดำ้นบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน น ำไปสู่กำรปฏิบตัิ 
สรำ้งกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ภำยใตก้รอบของบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนกับ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ภำยในและภำยนอกสู่มำตรฐำนสำกล 
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6.3 ใหค้  ำปรกึษำ ส่งเสรมิ และสนบัสนนุทัง้ดำ้นทรพัยำกรและบคุลำกร ใหม้ีกำรเผยแพรก่ลยทุธแ์ละวฒันธรรมในกำร
เป็นบรรษัทภิบำลและพฒันำอย่ำงยั่งยืน ใหเ้ป็นที่เขำ้ใจของผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกระดับและใหม้ีผลในทำง
ปฏิบตัิทั่วทัง้องคก์รและบรษิัทในเครือ สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 

6.4 สนบัสนุนและใหค้  ำปรกึษำแก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ และฝ่ำยจดักำรในกำรเขำ้รบักำรประเมินหรือกำรจดัอนัดบั
ดำ้นกำรเป็นบรรษัทภิบำล ทั้งนี ้เพื่อเป็นกำรพัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ 
อย่ำงต่อเนื่อง 

6.5 สรุปผลกำรด ำเนินงำนซึ่งประกอบดว้ยขอ้มูลกำรบริหำรจดักำรในดำ้นบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 
โดยน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6.6 พิจำรณำทบทวนหรือปรบัปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
 

7.  การประชุม 

7.1 จ านวนคร้ังการประชุม 
1) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ตอ้งประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ และอำจจัดให้มีกำร

ประชมุเพิ่มเติมตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ เห็นสมควร 
2) ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ อำจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได ้เมื่อมีระเบียบ

วำระจ ำเป็นท่ีตอ้งหำรือรว่มกนั 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ สำมำรถกระท ำผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้            
โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

ในกำรส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมำรถด ำเนินกำรโดยใช้จดหมำย
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้และจะตอ้งจดัใหม้ีกำรเก็บส ำเนำหนงัสือเชิญประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุไว้
เป็นหลกัฐำน โดยอำจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ตอ้งมีกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ เข้ำร่วม

ประชมุไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ  
2) ประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม หำกในกำร

ประชุมครำวใดประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหก้รรมกำรท่ีมำประชมุคดัเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

3) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยจะตอ้งเขำ้ร่วมประชุม
ดว้ยทกุครัง้ 

4) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ มีอ  ำนำจเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือผูท้ี่เห็นสมควรเขำ้รว่มประชมุ 
เพื่อขอใหช้ีแ้จงในเรื่องที่เก่ียวขอ้งได ้หรือเชิญบุคคลภำยนอกที่มีควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญเป็นที่ปรกึษำ และ
เขำ้รว่มประชมุไดด้ว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิัทฯ  



กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด (มหาชน) 

หนำ้ 4 จำก 4 

 

7.3 การลงคะแนนเสียง 
1) มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ใหถื้อเสียงขำ้งมำก กรรมกำรบรรษัทภิบำลและ

ควำมยั่งยืนฯ คนหนึ่งใหม้ีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกัน ใหป้ระธำนในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้ำด 

2) กรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ที่มีส่วนไดส่้วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจำรณำ ใหง้ดแสดงควำมเห็น 
และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ 

7.4 บันทกึรายงานการประชุม 
ใหเ้ลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยเป็นผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชมุ 
 

8.  การรายงาน 
 ใหค้ณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ สรุปผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งประกอบดว้ยขอ้มลูกำรบรหิำรจดักำรตำม
กรอบบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน โดยน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรหรือคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ปีละ 1 ครัง้ 

 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ตอ้งประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกปีและรำยงำนปัญหำ
อปุสรรคที่เป็นเหตใุหก้ำรปฏิบตัิงำนไม่บรรลวุตัถปุระสงค ์(หำกมี) เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทฯ รบัทรำบ 

 
10. ค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภบิาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมยั่งยืนฯ ตอ้งไดก้ำรอนุมตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 
ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ แลว้ 

 
 

 ประกำศ ณ วนัท่ี 6 กรกฎำคม 2565  

 
- นายอภิศกัดิ ์ตนัตวิรวงศ ์- 
(นำยอภิศกัดิ์ ตนัตวิรวงศ)์ 

ประธำนกรรมกำร 
บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 


