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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) 
 “คณะกรรมกำรสรรหำฯ” หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
                บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 “กรรมกำรบรษิัทฯ” หมำยควำมวำ่ กรรมกำร บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 “กรรมกำรสรรหำฯ” หมำยควำมวำ่ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
                        บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

“ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำร บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
       “ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ” หมำยควำมวำ่ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
                บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 “ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร” หมำยควำมว่ำ ผูบ้ริหำรสงูสดุของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 “เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ” หมำยควำมวำ่ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
                บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
2.  วัตถุประสงค ์  

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร จึงไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำฯ ขึน้เพื่อท ำหนำ้ที่
ดแูลรบัผิดชอบกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร โดยท ำหนำ้ที่พิจำรณำ
ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมเพื่อเขำ้รบักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร กรรมกำร          
ชุดย่อยต่ำง ๆ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำที่ไดก้ ำหนดไว ้รวมถึงพิจำรณำ
หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนและรูปแบบค่ำตอบแทนกรรมกำร เพื่อเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ พิจำรณำ
ก่อนที่จะน ำเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิต่อไป และหลักเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนและรูปแบบค่ำตอบแทนส ำหรบั
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร ดว้ยควำมเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล ตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อสรำ้งควำม
มั่นใจและควำมน่ำเชื่อถือต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพิ่มมลูค่ำ และส่งเสรมิกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบรษิัทฯ 
 
3.    องคป์ระกอบ  

คณะกรรมกำรสรรหำฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรบริษัทฯ จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน โดยอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งตอ้งเป็น
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรสรรหำฯ ตอ้งไม่เป็นประธำนกรรมกำร หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  
 
4. คุณสมบัติ 

4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

4.2 กรรมกำรสรรหำฯ ที่เป็นกรรมกำรอิสระตอ้งมีควำมเป็นอิสระตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ 
และยึดถือปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัทฯ 
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4.3 เป็นบคุคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงค ์ 

 
5. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

5.1  กำรแต่งตัง้ 
1) คณะกรรมกำรสรรหำฯ ตอ้งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 
2) ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ อำจไดร้บักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิัทฯ  
3) ใหบ้ริษัทฯ มอบหมำยพนกังำนท ำหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ โดยตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบ

จำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ 

5.2  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1) คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระของกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ  โดย

กรรมกำรสรรหำฯ ที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกได้ 
2) ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรสรรหำฯ ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทฯ ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมกำรสรรหำฯ 
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรสรรหำฯ มีจ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้ 

5.3 กำรพน้จำกต ำแหน่ง  
1) กรรมกำรสรรหำฯ พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1.1) ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ 
1.2) พน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรบรษิัทฯ 
1.3) ตำย 
1.4) ลำออก 
1.5) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ หรือมีลักษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัท

มหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และหรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
1.6) ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ มีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

2) กรรมกำรสรรหำฯ คนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ใหย้ื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัทฯ กำรลำออกมี
ผลนบัแต่วนัท่ีใบลำออกไปถึงบรษิัทฯ 

 
6. ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

6.1 กำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรสรรหำ 

1) พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำรสรรหำ และเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสมที่จะด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ เมื่อครบวำระหรือต ำแหน่งว่ำงลง เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) 
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2) พิจำรณำทบทวนโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำร  
ชุดย่อยต่ำง ๆ ให้มีควำมเหมำะสมกับขนำดและกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ และสถำนกำรณ์ที่
เปล่ียนแปลงไป 

3) ในกำรก ำหนดวิธีและหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหน่ง ใหพ้ิจำรณำจำก   

• คุณสมบัติของบุคคลที่เหมำะสมและสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
เป็นไปตำมโครงสรำ้งขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท
ฯ ก ำหนดไว ้ตลอดจนควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบริษัทฯ (Board Diversity) 
และคณุสมบตัิของกรรมกำรท่ีจ ำเป็นและยงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบรษิัทฯ (Board Skill Matrix) 

• ควำมหลำกหลำยทำงดำ้นควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ ทักษะ ประสบกำรณ์ และกำรอุทิศเวลำของ
กรรมกำร  

4) กรณีที่ต  ำแหน่งตำมขอ้ 6.1 (1) ว่ำงลง เนื่องจำก 

4.1) ออกตำมวำระ – พิจำรณำสรรหำและคัดเลือกผูท้รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อใหค้วำมเห็นชอบ ก่อนที่คณะกรรมกำร
บรษิัทฯ จะเสนอขออนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  

4.2) ออกเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ – พิจำรณำสรรหำและคดัเลือกผูท้รงคณุวฒุิที่
มีคณุสมบตัิเหมำะสม เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทฯ พิจำรณำแต่งตัง้ทดแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง 

5) สนับสนุนใหบ้ริษัทฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยย่อยเสนอรำยชื่อบุคคลเขำ้รบักำรสรรหำเป็นกรรมกำร
บรษิัทฯ 

6) พิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย  
เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทฯ พิจำรณำแต่งตัง้ตำมควำมเหมำะสม หรือ เมื่อมีต  ำแหน่งว่ำงลง 

7) พิจำรณำก ำหนดคุณสมบัติของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรและผูบ้ริหำรระดับสูง (ในต ำแหน่ง C-Level 
และ Senior Vice President หรือต ำแหน่งอื่นที่ เทียบเท่ำ รวมถึงต ำแหน่ง General Manager ของ
โรงแรมภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรเองของบริษัทฯ (Self-managed Hotel)) เพื่อกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
(1) เพื่อเป็นแนวทำงให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรกลั่นกรองบุคคลที่เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำ
เห็นชอบ และคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ ตำมล ำดับ และ  (2) เพื่อเป็นแนวทำงให้ประธำน
คณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร กลั่นกรองบคุคลที่เหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหนง่
ผูบ้ริหำรระดบัสงูของบริษัทฯ ก่อนเสนอชื่อใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำ
เห็นชอบและอนมุตัิต่อไป 

8) กรณีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ให้พิจำรณำเสนอแนะรำยชื่อบุคคลที่
เหมำะสมเป็นกรรมกำรตัวแทน และ/หรือ ผูบ้ริหำรตัวแทนในต ำแหน่งที่ส  ำคัญ (รวมถึงกำรเสนอถอด
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ถอน) และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบใหเ้สนอชื่อไปยงับริษัทย่อย และ/หรือ 
บรษิัทรว่มที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน ภำยใตห้ลกักำรกำรใชสิ้ทธิตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิัทฯ 

9) กรณีบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มที่ไม่ไดเ้ป็นบรษิัทจดทะเบียน ใหพ้ิจำรณำอนมุตัิโครงสรำ้งกรรมกำร 
และก ำหนดต ำแหน่งผูบ้ริหำรภำยในกลุ่มบริษัทที่สำมำรถแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตัวแทน (“กลุ่มบุคคล
เฉพำะ”) เพื่อใหป้ระธำนคณะกรรมกำรบริหำรเลือกบุคคลจำกกลุ่มบุคคลเฉพำะดงักล่ำวตำมประเภท
ธุรกิจ และ/หรือ ลกัษณะในกำรประกอบกิจกำรของบริษัทนัน้ ๆ และแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตวัแทน  และ
รำยงำนกำรแต่งตัง้ดงักล่ำว ตลอดจนเหตผุลและควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร
ตัวแทนนั้น ๆ (หำกมี) ใหค้ณะกรรมกำรสรรหำฯ รบัทรำบเป็นประจ ำทุกปี ส ำหรบักำรแต่งตัง้ผูบ้ริหำร
ตวัแทน ใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตัง้ 

10) พิจำรณำทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร พรอ้มทัง้รำยชื่อผูท้ี่เหมำะสมที่จะ
ไดร้บักำรพิจำรณำสืบทอดต ำแหน่งอย่ำงสม ่ำเสมอ และเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแต่งตัง้    
เมื่อมีต  ำแหน่งว่ำงลง 

6.2 กำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

6.2.1 กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร 

1) พิจำรณำก ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนทั้ง
รูปแบบที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ส ำหรบัคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ชดัเจน 
เป็นธรรม สมเหตุสมผล และสอดคลอ้งกับหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว และอยู่ในระดบัท่ีสำมำรถจงูใจและเทียบเคียงไดก้บับรษิัทจดทะเบียนอื่น ๆ    
ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อขอควำมเห็นชอบ ก่อนที่
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะเสนอขออนมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

2) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ          
เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทฯ พิจำรณำอนมุตัิและด ำเนินกำรประเมิน โดยคณะกรรมกำรสรรหำ
ฯ จะน ำผลกำรประเมินดงักล่ำวมำใชป้ระกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในแต่ละปี และ
รำยงำนผลกำรประเมินใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทฯ รบัทรำบ รวมทัง้หำรือถึงแนวทำงในกำรพฒันำต่อไป  

3) เสนอหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร        
โดยเชื่อมโยงค่ำตอบแทนกับผลกำรประเมิน แผนธุรกิจ และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยรวม 
เพื่อให้สำมำรถจูงใจ และรักษำกรรมกำรที่มีควำมสำมำรถ มีคุณภำพ และศักยภำพ ทั้งนี ้ให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้
ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
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6.2.2 กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู  

1) พิจำรณำ อนุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดดัชนีชีว้ัดผลกำรปฏิบัติงำน  
(Corporate KPI) ประจ ำปีของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และผูบ้ริหำรระดับสูง (ในต ำแหน่ง C-Level 
และ Senior Vice President หรือต ำแหน่งอื่นที่ เทียบเท่ำ รวมถึงต ำแหน่ง General Manager ของ
โรงแรมภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรเองของบรษิัทฯ (Self-managed Hotel)) 

2) พิจำรณำ อนุมตัิ และทบทวนโครงสรำ้งและองคป์ระกอบค่ำตอบแทนส ำหรบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
และรบัทรำบโครงสรำ้งและองคป์ระกอบค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรระดับสูง (ในต ำแหน่ง C-Level และ 
Senior Vice President หรือต ำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ำ รวมถึงต ำแหน่ง General Manager ของโรงแรม
ภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำรเองของบรษิัทฯ (Self-managed Hotel)) เป็นประจ ำทกุปี 

3) ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และน ำผลกำรประเมินดงักล่ำวมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมใหแ้ก่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  

4) รับทรำบและเห็นชอบผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของผู้บริหำรระดับสูง (C-Level และ Senior Vice 
President หรือต ำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ำ รวมถึงต ำแหน่ง General Manager ของโรงแรมภำยใต้กำร
บริหำรจัดกำรเองของบริษัทฯ (Self-managed Hotel)) ซึ่งประเมินโดยประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร  โดย
คณะกรรมกำรสรรหำอำจพิจำรณำให้ควำมเห็นเพิ่มเติม และ /หรือ มีควำมเห็นแย้งกับกำรประเมิน
ดงักล่ำว 

6.3 พิจำรณำ ทบทวน และปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงนอ้ยปีละ 1 
ครัง้ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

6.4 ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบรษิัทฯ มอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ 
 
7.  การประชุม 

7.1 จ ำนวนครัง้กำรประชมุ 
1) คณะกรรมกำรสรรหำฯ ตอ้งประชุมอย่ำงนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และอำจจัดใหม้ีกำรประชุมเพิ่มเติมตำมที่

ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ เห็นสมควร 
2) ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ อำจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได ้หำกมีกำรรอ้งขอจำกกรรมกำร    

สรรหำฯ หรือ ประธำนกรรมกำรบรษิัทฯ เมื่อมีระเบียบวำระจ ำเป็นท่ีตอ้งหำรือรว่มกนั 
3) ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ใหป้ระธำนกรรมกำรสรรหำฯ หรือเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

สรรหำฯ ในฐำนะผู้ซึ่งไดร้ับมอบหมำยส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมกำรสรรหำฯ ล่วงหน้ำ 7 วัน       
ก่อนวันประชุม เพื่อใหก้รรมกำรมีเวลำศึกษำล่วงหนำ้ก่อนเขำ้ประชุม เวน้แต่เป็นกรณีจ ำเป็นเร่งด่วน
สำมำรถจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ พรอ้มเอกสำรต่ำง ๆ  และ/หรือก ำหนดวนันดัประชมุเรว็กว่ำระยะเวลำ
ดงักล่ำวก็ได ้

กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ สำมำรถกระท ำผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
วิธีกำร และเงื่อนไขตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
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ในกำรส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมำรถด ำเนินกำรโดยใช้จดหมำย
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้และจะตอ้งจดัใหม้ีกำรเก็บส ำเนำหนงัสือเชิญประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุ
ไวเ้ป็นหลกัฐำน โดยอำจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

7.2 ผูเ้ขำ้รว่มประชมุ 
1) กำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำฯ ตอ้งมีกรรมกำรสรรหำฯ เขำ้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวน

กรรมกำรสรรหำฯ ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ  
2) ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม หำกในกำรประชุมครำวใดประธำน

กรรมกำรสรรหำฯ ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหก้รรมกำรท่ีเขำ้รว่มประชมุคดัเลือก
กรรมกำรสรรหำฯ ท่ำนใดท่ำนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

3) คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีอ ำนำจเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้ง หรือผูท้ี่เห็นสมควรเขำ้ร่วมประชมุ เพื่อขอใหช้ีแ้จงใน
เรื่องที่เก่ียวขอ้งได ้หรือเชิญบุคคลภำยนอกที่มีควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญเป็นที่ปรกึษำ และเขำ้ร่วมประชมุ
ไดด้ว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิัทฯ 

7.3 กำรลงคะแนนเสียง 
1) มติที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำก กรรมกำรสรรหำฯ คนหนึ่งใหม้ีเสียงหน่ึง

เสียงในกำรลงคะแนน ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนกรรมกำรสรรหำฯ ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่
เป็นเสียงชีข้ำด 

2) กรรมกำรสรรหำฯ ที่มีส่วนไดส่้วนเสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจำรณำ ใหง้ดแสดงควำมเห็น และจะไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ 

7.4 บนัทึกรำยงำนกำรประชมุ 
ใหเ้ลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยเป็นผูบ้นัทึกรำยงำนกำรประชมุ 

 
8.  การรายงาน 
 คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีหนำ้ที่รำยงำนผลกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ผลกำรประชุม หรือรำยงำนอื่นใด     
ที่เห็นว่ำคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ควรทรำบในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ถดัไป รวมถึงจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำร
ปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ เพื่อเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ และลงนำมโดยประธำนกรรมกำร
สรรหำฯ 
 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมกำรสรรหำฯ ตอ้งประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเป็นประจ ำทกุปี และรำยงำนปัญหำอปุสรรคที่เป็นเหตใุหก้ำร
ปฏิบตัิงำนไม่บรรลวุตัถปุระสงค ์(หำกมี) เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทฯ รบัทรำบ 
 
10. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ
เพื่อเสนอขออนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด (มหาชน) 

 

หนำ้ 7 จำก 7 

 

                                                                                                     ประกำศ ณ วนัท่ี 6 กรกฎำคม 2565 

 

                 - นายอภิศกัดิ ์ตนัตวิรวงศ ์- 
                    ________________________________ 
                 (นำยอภิศกัดิ์ ตนัตวิรวงศ)์ 
                       ประธำนกรรมกำร 
              บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 


