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เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

วันพฤหัสบดทีี ่22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่าน้ัน 
(เร่ิมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น.)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 ที่ยงัคงมีความไม่แน่นอน                         
ดว้ยความห่วงใยในสขุอนามยัและความปลอดภยัของท่านผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จะไม่มีการจดัหอ้งและ

สถานที่ส  าหรบัการประชมุในรูปแบบเดิม หากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ                
โปรดด าเนินการตามค าแนะน า วิธีการ และขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์         

ที่แนบมาพรอ้มกบัเอกสารเชิญประชมุฉบบันี ้
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ที่ CS-01/2021/003  
 
  วนัท่ี 19 มีนาคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  
1. รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร  ์(QR Code) ซึ่งปรากฏใน

แบบแจง้การประชมุ พรอ้มดว้ยงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
 2.  ขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 
 3.  หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณา

ระเบียบวาระท่ี 4) 
 4. ขอ้มูลเก่ียวกับประวตัิของผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ

วาระท่ี 6) 
 5.  ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ และหลกัฐานการแสดงสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

6. รายชื่อกรรมการอิสระท่ีบรษิัทฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
7.  ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
8.  ค าแนะน า วิธีการ และขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
9.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
10.  การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)  
11.  ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่      

23 กุมภาพนัธ ์2564 ไดม้ีมติก าหนดใหจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที ่22 เมษายน 2564 

เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่านัน้  

ส าหรบัการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ พรอ้มทัง้เผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการที่บริษัทฯ ไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด โดยเมื่อครบก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระ
อื่นใดมายงับรษิัทฯ จึงขอแจง้ระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบรษิัทฯ ดงันี ้
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ระเบียบวาระที ่1  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
 บริษัทฯ ไดจ้ัดท าสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563 และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี
ดงักล่าว ซึ่งปรากฏในหวัขอ้ “เหตกุารณส์ าคญัในปี 2563” และ “ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการ
ด าเนินงานปี 2563”  ของรายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวนโ์หลดผ่านทาง QR Code ซึ่ง
ปรากฎในแบบแจง้การประชมุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 
 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมต ิ  
 ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 112 และขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 49 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัท า
งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563                 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และมีความเห็นว่าถกูตอ้ง ครบถว้น และเชื่อถือได ้รวมถึงไดม้ีการเปิดเผย
ขอ้มลูอย่างเพียงพอ  

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณางบการเงินดังกล่าวแลว้ และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีของบรษิทัฯ 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 
2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวนโ์หลดผ่านทาง QR Code ซึ่งปรากฎในแบบแจง้การประชุม (ส่ิงที่ส่งมา
ดว้ย 1)  ในหวัขอ้ “รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต” “งบการเงิน” และ “หมายเหตปุระกอบงบการเงิน”  

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ  
 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ระเบียบวาระที ่3  พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และงดจัดสรรเงนิ
ก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย      

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิภายหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่นๆ ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงได ้ขึน้อยู่กับ  
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ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้
อ านาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ 
นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไป พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 54. และ         
ขอ้ 55. ก าหนดให ้  

1)     ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตอ้งพิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2) บรษิัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารอง ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 

หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี  จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน  

3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงนิปันผล 

(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7) 

 ทั้งนี ้จากงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน และยังมีขาดทุนสะสมอยู่
ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เป็นจ านวนทัง้สิน้  563,681,577  บาท จึงท าใหไ้ม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจ าปี
ใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้ 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 
 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณางด
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และงดจดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมาย เนื่องจากบรษิัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุสะสมจ านวน  563,681,577  บาท และตอ้งการเงินทนุหมนุเวียน
เพื่อใชใ้นการด าเนินกิจการ 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ 
 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ระเบียบวาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 71 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 20. ซึ่งก าหนดไวว้่าในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา      
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ( 1/3)              
โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งและกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รบั
ต าแหน่งอีกก็ได ้
 กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2564 มีรายนามดงันี ้   

1. นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ  กรรมการอิสระ 
    กรรมการตรวจสอบ 
    ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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2. นายจกัร บญุ-หลง   กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.ชญานิน เทพาค า  กรรมการ  

  บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัทฯ โดยเผยแพรใ่หผู้ถื้อหุน้รบัทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.shotelsresorts.com) ใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อและ
ประวตัิบคุคลเขา้มายงับรษิัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีบริษัทฯ 
ก าหนด ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระนี ้ไดพ้ิจารณากลั่นกรองถึงความ

เหมาะสมของบุคคลที่สมควรไดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดย
พิจารณาจากหลกัเกณฑส์ าคญัต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบตัิตอ้งหา้มในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามพ.ร.บ. 
บรษิัทมหาชน คณุธรรม จรยิธรรม ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ์และความเหมาะสมกบัคณุสมบตัิ
ของคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความตอ่เนื่องในการปฏิบตัิงาน และผลการปฏิบตัิงานในต าแหนง่
กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให ้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิใหก้รรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดงันี ้ 

1. นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ  กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ 

     ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
2. นายจกัร บญุ-หลง  กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.ชญานิน เทพาค า  กรรมการ  

(ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยาม
กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3)  

นอกจากนี ้หากไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แลว้ ใหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุย่อยตามเดิม  

กรรมการทัง้สามท่านดงักล่าวมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน และกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อีกทัง้เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณท์ี่เหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ            
ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อีกทัง้ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัทฯ  จึงเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ  
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นอกจากนี ้นายไพรสัณฑ์ วงศส์มิทธ์ิ และนายจักร บุญ-หลง  ซึ่งไดร้ับการเสนอชื่อให้กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระนัน้ มีคณุสมบตัิครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและขอ้บงัคบั/
ประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็น
อิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และปฏิบัติหนา้ที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ทกุราย  

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ 
 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน                  
โดยพิจารณาแต่งตัง้เป็นรายบคุคล 

ระเบียบวาระที ่5  พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 32. (รายละเอยีดปรากฏตามส่ิง
ที่ส่งมาดว้ย 7) ก าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตอ้งเป็นไปตามมตขิองที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ  

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
หนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ  และสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานโดยรวมของบรษิัทฯ รวมทัง้เปรียบเทียบกบับรษิทั
อื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกลเ้คียงกัน จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 รายละเอียดตามที่แสดงในตารางดงัต่อไปนี ้ 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยกับปีทีผ่่านมา 

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 
 

คณะกรรมการ 

 
 
ปี 

 
 

ต าแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

เบีย้ประชุม 
)บาท/คน/คร้ัง (  

ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท/คน/เดือน) 

สิทธิพิเศษอ่ืน 
(บาท/คน/ปี) 

คณะกรรมการบริษัท 
 

2563 

ประธาน 50,000 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) 

100,000 สิทธิพิเศษในการเขา้พกัและ 
ใชบ้ริการโรงแรมของบริษัทฯ  

ไม่เกิน 100,000 บาท กรรมการ 30,000 
(เฉพาะกรรมการอิสระ) 

40,000 

2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

 

ประธาน 50,000 * 100,000 สิทธิพิเศษในการเข้าพักและ
ใชบ้ริการโรงแรมของบริษัทฯ  

ไม่เกิน 100,000 บาท 
 

กรรมการ 30,000 * 40,000 

หมายเหต:ุ * ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประเภทเบีย้ประชมุจะก าหนดใหมี้การจ่ายใหก้บักรรมการทกุท่าน ซึง่เดิมก าหนดจ่ายเฉพาะกรรมการที่
เป็นกรรมการอิสระ 
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2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
 
ปี 

 
ต าแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 
เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/คร้ัง) 
ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท/คน/เดือน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 2563 ประธาน 30,000 30,000  
กรรมการ 20,000 20,000  

2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ประธาน 30,000 30,000  
กรรมการ 20,000 20,000  

คณะกรรมการบริหาร ** 
 

2563 ประธาน 30,000 - 
กรรมการ 20,000 - 

2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ประธาน 30,000 - 
กรรมการ 20,000 - 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน 

2563 ประธาน 30,000 - 
กรรมการ 20,000 - 

2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ประธาน 30,000 - 
กรรมการ 20,000 - 

หมายเหต:ุ  ** กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชมุส าหรบัการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชนอ์ื่นใดใหก้บักรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดงัที่กล่าว
มาขา้งตน้  

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ 
 ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

ระเบียบวาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และมาตรา 121 และขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 51 (รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทุกปี โดยที่ประชุมสามญั     
ผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีที่ออกไปกลับเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้และใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบญัชี และผูส้อบบญัชีจะตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบรษิัทฯ  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความรู ้

และประสบการณใ์นการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชี และเห็นสมควรเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ใหเ้สนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 โดยรายละเอียดของผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีดงันี ้ 

 
1)   นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3760 (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของ

บรษิัทฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ตัง้แต่ปี 2560) หรือ 
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2)   นางสาวนภนชุ อภิชาตเสถียร    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  5266 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบรษิัทฯ) หรือ 

3)   นายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบรษิัทฯ) 

 
ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้บริษัทฯ สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอื่นจาก

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ใหป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้

โดยนายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 และไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ใน
ฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอย่างดี 

ผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าว ไม่มีความสัมพันธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว และเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) และไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดปฏิบตัิหนา้ที่ผูส้อบบญัชีใหบ้รษิัทฯ  
7 รอบปีบญัชีติดต่อกนั (นบัรวมกรณีที่ปฏิบตัิหนา้ที่ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ในปีนี)้ ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณ์
การท างานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 และได้เสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2564 ดงันี ้

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2563 ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ)  

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี (Audit Fee) 
(เฉพาะบรษิัทฯ โดยไม่รวมคา่สอบ
บญัชีของบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม) 

2,300,000  บาท  
 

2,100,000 บาท  
 

ค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) 1,720,000 บาท N/A 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 ลดลงจ านวน 200,000 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.70 เมื่อเทยีบกบัปี 2563 
ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชดีงักลา่วไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fees) ที่บรษิัทฯ จา่ยตามจรงิ และคา่ใชจ้่ายที่จะเกิดขึน้ระหว่าง
การใหบ้รกิารแก่บรษิัทฯ (Out of Pocket Expense) 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้และเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยเห็นสมควร

ใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้  

 ทั้งนี ้ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดช้ าระค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ให้กับบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ 
คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด จ านวนเงินรวม 1,720,000 บาท เป็นค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เก่ียวกบัเครื่องมือทางการเงิน และค่าบรกิารเก่ียวกบัภาษี  
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นอกจากนี ้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบดว้ยว่า บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ากัด ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นส านกังานสอบบญัชีของบรษิัทย่อยส าหรบัปี 2564 ดว้ย โดยมีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ
บริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,125,000 บาท (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) เนื่องจากมีความเหมาะสมกบัธุรกิจ 
ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทจะสามารถดแูลใหจ้ดัท างบการเงินใหท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ 
 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
 
ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564      
เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้  (บริษัทฯ จะไม่มีการจดั
หอ้งและสถานท่ีไวส้ าหรบัการประชมุในรูปแบบเดิม) บริษัทฯ จะใชก้ารลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ การออกเสียงลงคะแนน 
และการนบัคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

บริษัทฯ จะเปิดให้ย่ืนค าร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านระบบ E-Request เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน 
(Username) รหัสใช้งาน (Password) และลิงก ์(Link) ส าหรับเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที ่8 เมษายน 2564 จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ โดยหลังจากที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดร้บั Username และ Password แลว้ จะสามารถ
ลงทะเบียนผ่าน Link เพื่อร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ ได้ในวันประชุม (วันที่ 22 เมษายน 
2564) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป   

 

 

 

นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให ้นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย ์หรือ นายจกัร บญุ-หลง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได้  โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระที่
บรษิัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ และหลกัฐานการ
แสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ไดต้ามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับค าแนะน า 
วิธีการ และขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ไดต้ามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8  

 

 

ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นตน้ไปจนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ   
สามารถยื่นแบบค าร้องผ่านระบบ E-Request เพื่อรับ  Username, Password และ Link ส าหรับ 
เขา้รว่มประชมุไดโ้ดยเขา้ไปท่ี https://app.inventech.co.th/SHR172123R   หรือสแกน QR Code นี ้  

https://app.inventech.co.th/SHR172123R
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 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ตอ้งการใหบ้รษิัทฯ ชีแ้จงในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับระเบียบวาระการประชมุที่น าเสนอ     
ในครัง้นี ้กรุณาส่งค าถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าภายในวันศุกรท์ี ่16 เมษายน 2564 ซึ่งท่าน
สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์การส่งค าถามล่วงหนา้ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.shotelsresorts.com  โดยส่งมายงั
ช่องทางต่างๆ ดงันี ้ 

อีเมล:   comsec-shr@shotelsresorts.com  หรือ 
ไปรษณีย:์  ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 123 อาคาร  ซนัทาวเวอรส์ บี ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงัสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยมติคณะกรรมการบรษิัทฯ 

 
-ลายเซ็น- 

 
(นายเดิรก์ องัเดร ลีน่า เดอ คยุเปอร)์ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท ์0 2058 9888 ต่อ 344-345 
อีเมล comsec-shr@shotelsresorts.com 

http://www.shotelsresorts.com/
mailto:comsec-shr@shotelsresorts.com
mailto:comsec-shr@shotelsresorts.com

