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เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

วันพฤหัสบดทีี ่21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

เนือ่งจากความไม่แนน่อนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19                                      
บริษัทฯ จะไม่มีการจดัสถานทีป่ระชมุในรูปแบบเดมิ  

ท่านผูถ้ือหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ  
โปรดศึกษารายละเอียดค าแนะน า วธิีการ และขัน้ตอน การเขา้ร่วมประชมุ 

ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ก่อนวนัประชมุ หรือพจิารณามอบฉนัทะ 
ใหก้รรมการอสิระของบริษัทฯ เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 
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ที่ CS-01/2022/003  
 
  วนัท่ี 18 มีนำคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 

เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)  

ส่ิงที่ส่งมำดว้ย  
1. รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอำร  ์(QR Code) ซึ่งปรำกฏใน

แบบแจง้กำรประชมุ พรอ้มดว้ยงบกำรเงินประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564  
 2.  ขอ้มลูของผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร (ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระท่ี 4) 

3.  หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ (ประกอบกำรพิจำรณำ
ระเบียบวำระท่ี 4) 

 4. ขอ้มูลเก่ียวกับประวตัิของผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2565 (ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบ
วำระท่ี 6) 

 5.  ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉนัทะ และหลกัฐำนกำรแสดงสิทธิเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
6.  ค ำแนะน ำ วิธีกำร และขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส  ์
7. รำยชื่อกรรมกำรอิสระท่ีบรษิัทฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
8.  ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 
9.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
10.  กำรใชร้หสัคิวอำร ์(QR Code) ส ำหรบัดำวนโ์หลดเอกสำรกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565   
11.  ค ำบอกกล่ำวกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลส ำหรบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 

  
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่      

25 กุมภำพนัธ ์2565 ไดม้ีมติก ำหนดใหจ้ดักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที ่21 เมษายน 2565 

เวลา 14.00 น. โดยเป็นกำรจดัประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่ำนัน้  

ส ำหรบักำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 บริษัทฯ ไดป้ระกำศในเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ www.shotelsresorts.com พรอ้มทัง้เผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ในกำรท่ีบรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชมุเป็นกำรล่วงหนำ้ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุำคม 2564 ถึง
วนัท่ี 31 มกรำคม 2565 ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีบรษิัทฯ ก ำหนด โดยเมื่อครบก ำหนดเวลำดงักล่ำวแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มี
กำรเสนอระเบียบวำระอื่นใดมำยงับรษิัทฯ จึงขอแจง้ระเบียบวำระตำมมติคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ดงันี ้
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ระเบียบวาระที ่1  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
 บริษัทฯ ไดจ้ัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ปี 2564 และกำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคัญซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี
ดงักล่ำว ซึ่งปรำกฏในหวัขอ้ “เหตกุำรณส์ ำคญัในปี 2564” และ “ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำรส ำหรบัผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2564”  ของรำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่สำมำรถดำวนโ์หลดผ่ำนทำง QR Code ซึ่ง
ปรำกฎในแบบแจง้กำรประชมุ (ส่ิงที่ส่งมำดว้ย 1) 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษิัท 
 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ประจ ำปี 2564 

กำรพิจำรณำคะแนนเสียงเพื่อผ่ำนมต ิ  
 ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื่องจำกเป็นวำระเพื่อรบัทรำบ 

ระเบียบวาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชน มำตรำ 112 และขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 49 ก ำหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัท ำ
งบดลุและบญัชีก ำไรขำดทนุเพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564                 
ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต และมีควำมเห็นว่ำถกูตอ้ง ครบถว้น และเชื่อถือได ้รวมถึงไดม้ีกำรเปิดเผย
ขอ้มลูอย่ำงเพียงพอ  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษิัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำงบกำรเงินดังกล่ำวแลว้ และไม่มีควำมเห็นที่แตกต่ำงจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปีของบรษิทัฯ 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตของบริษัทฯ ซึ่งไดแ้สดงควำมเห็นอย่ำงไม่มี
เงื่อนไข และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่สำมำรถดำวนโ์หลดผ่ำนทำง QR Code ซึ่งปรำกฎในแบบแจง้กำรประชุม (ส่ิงที่ส่งมำ
ดว้ย 1)  ในหวัขอ้ “รำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต” “งบกำรเงิน” และ “หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน”  

กำรพิจำรณำคะแนนเสียงเพื่อผ่ำนมติ  
 ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 

 

 



   บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

หนำ้ 3 จำก 9 

ระเบียบวาระที ่3  พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และงดจัดสรรเงนิ
ก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย      

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

 บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิภำยหลงัหกัภำษีเงินได้
นิติบุคคล เงินส ำรองตำมกฎหมำย และเงินส ำรองอื่นๆ ทั้งนี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจเปล่ียนแปลงได ้ขึน้อยู่กับ  
ผลประกอบกำร แผนกำรขยำยธุรกิจ สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต โดยบริษัทฯ จะให้
อ ำนำจคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ในกำรพิจำรณำ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ 
นอกจำกนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชน มำตรำ 115 และ มำตรำ 116 และตำมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 54. และ         
ขอ้ 55. (รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 8) ก ำหนดให ้  

1)     ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ตอ้งพิจำรณำกำรจดัสรรเงินก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2) บรษิัทฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ำรอง ไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปี 

หกัดว้ยยอดเงินขำดทนุสะสมยกมำ (ถำ้ม)ี  จนกว่ำทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน  

3) กำรจ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไรจะกระท ำมิได ้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงนิปันผล 

 ทั้งนี ้จำกงบกำรเงินของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีผลกำรด ำเนินงำน
ขำดทุน และยงัมีขำดทุนสะสมอยู่ปรำกฏตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นจ ำนวนทัง้สิน้  369,669,413  บำท จึงท ำใหไ้ม่
สำมำรถจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษิัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำ     
งดจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 และงดจัดสรรเงินก ำไรไวเ้ป็นทุน
ส ำรองตำมกฎหมำย เนื่องจำกบริษัทฯ มีผลประกอบกำรขำดทุนสะสมจ ำนวน  369,669,413  บำท และตอ้งกำรเงินทุน
หมนุเวียนเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกิจกำร 

กำรพิจำรณำคะแนนเสียงเพื่อผ่ำนมติ 
 ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ระเบียบวาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชน มำตรำ 71 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 20. ซึ่งก ำหนดไวว้่ำในกำร
ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงนอ้ยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอัตรำ      
ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม ( 1/3)              
โดยกรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่งและกรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนัน้อำจจะเลือกเขำ้รบั
ต ำแหน่งอีกก็ได ้
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 กรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระประจ ำปี 2565 มีรำยนำมดงันี ้   

1. นำยอภิศกัดิ์ ตนัติวรวงศ ์  กรรมกำรอิสระ 
    ประธำนกรรมกำร 

2. นำยปรญิญำ พฒันภกัดี  กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

3. นำยนรศิ เชยกล่ิน   กรรมกำร  

  ในกำรสรรหำกรรมกำร บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตำม พ.ร.บ. บริษัท
มหำชนและกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อเขำ้รบักำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบรษิัทฯ โดยเผยแพรใ่หผู้้
ถือหุน้รบัทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.shotelsresorts.com) 
ใหผู้ถื้อหุน้รำยย่อยเสนอรำยชื่อและประวตัิบคุคลเขำ้มำยังบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2564 ถึงวนัที่ 31 มกรำคม 2565 
ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรที่บริษัทฯ ก ำหนด ซึ่งเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดเสนอ
รำยชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษิัท 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนไดเ้สียในระเบียบวำระนี ้ไดพ้ิจำรณำกลั่นกรองถึงควำม

เหมำะสมของบคุคลที่สมควรไดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ เป็นรำยบคุคล อย่ำงละเอียดรอบคอบและระมดัระวงั 
โดยพิจำรณำจำกหลักเกณฑส์ ำคัญต่ำงๆ เช่น กำรไม่มีคุณสมบัติตอ้งหำ้มในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ ตำม
พ.ร.บ. บริษัทมหำชน คุณธรรม จริยธรรม ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชนต์่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ และควำมเหมำะสมกับคุณสมบตัิของคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยรวม ตลอดจนพิจำรณำถึงควำมต่อเนื่องใน
กำรปฏิบตัิงำน และผลกำรปฏิบตัิงำนในต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรชดุย่อยเป็นรำยบคุคล คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จึงมี
มติเห็นสมควรให ้เสนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำและอนุมตัิใหก้รรมกำรทัง้ 3 ท่ำนกลบัเขำ้
ด ำรงต ำแหน่งต่ออีกวำระหนึ่ง ดงันี ้ 

1. นำยอภิศกัดิ์ ตนัติวรวงศ ์  กรรมกำรอิสระ 
    ประธำนกรรมกำร 

2. นำยปรญิญำ พฒันภกัดี  กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

3. นำยนรศิ เชยกล่ิน   กรรมกำร 

(ประวัติของกรรมกำรแต่ละท่ำน ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 2 และหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร และนิยำม
กรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 4)  

นอกจำกนี ้หำกไดร้บักำรแต่งตัง้จำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้แลว้ ใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งใน
คณะกรรมกำรชดุย่อยตำมเดิม  

กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนดงักล่ำวมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ พ.ร.บ. บรษิัทมหำชน และกฎหมำยวำ่
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์อีกทัง้เป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณท์ี่เหมำะสมกับ
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กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสำมำรถอุทิศเวลำและควำมสำมำรถเพื่อและประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ ผูถื้อหุน้ 
และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย อีกทัง้ไม่ไดด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนต์่อบรษิัทฯ  จึงเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทฯ  

นอกจำกนี ้นำยอภิศกัดิ์ ตนัติวรวงศ ์และนำยปริญญำ พฒันภกัดี ซึ่งไดร้บักำรเสนอชื่อใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระนัน้ มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและขอ้บงัคบั/
ประกำศของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสำมำรถใหค้วำมเห็นเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงเป็น
อิสระ เป็นไปตำมหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และปฏิบัติหนำ้ที่โดยยึดมั่นตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บังคับ และกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ทกุรำย  

กำรพิจำรณำคะแนนเสียงเพื่อผ่ำนมติ 
 ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน                  
โดยพิจำรณำแต่งตัง้เป็นรำยบคุคล 

ระเบียบวาระที ่5   พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำม พ.ร.บ. บรษิัทมหำชน มำตรำ 90 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 32. (รำยละเอยีดปรำกฏตำมส่ิง
ที่ส่งมำดว้ย 8) ก ำหนดใหก้ำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตอ้งเป็นไปตำมมตขิองที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษิัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับ
หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร  และสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของบรษิัทฯ รวมทัง้เปรียบเทียบกบับรษิทั
อื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนำดใกลเ้คียงกัน จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อ
พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 โดยใหค้งอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำร
บริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยในอัตรำเดียวกันกับค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 รำยละเอียดตำมที่แสดงใน
ตำรำงดงัต่อไปนี ้ 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยกับปีทีผ่่านมา 

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 
 

คณะกรรมการ 

 
 
ปี 

 
 

ต าแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท/คน/เดือน) 

สิทธิพิเศษอ่ืน 
(บาท/คน/ปี) 

คณะกรรมการบริษัท 
 

2564 

ประธำน 50,000 
 

100,000 สิทธิพิเศษในกำรเขำ้พกัและ 
ใชบ้ริกำรโรงแรมของบริษัทฯ 

และบรษิัทในกลุ่ม 
ไม่เกิน 100,000 บำท 

กรรมกำร 30,000 
 

40,000 
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คณะกรรมการ 

 
 
ปี 

 
 

ต าแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท/คน/เดือน) 

สิทธิพิเศษอ่ืน 
(บาท/คน/ปี) 

2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

 

ประธาน 50,000  100,000 สิทธิพิเศษในการเข้าพักและ
ใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ 

และบริษัทในกลุ่ม 
ไม่เกิน 100,000 บาท 

 

กรรมการ 30,000  40,000 

 
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 

 
ปี 

 
ต าแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 
เบีย้ประชุม 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 2564 ประธำน 30,000 30,000  
กรรมกำร 20,000 20,000  

2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

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

คณะกรรมการบริหาร * 
 

2564 ประธำน 30,000 - 
กรรมกำร 20,000 - 

2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

ประธาน 30,000 - 
กรรมการ 20,000 - 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน 

2564 ประธำน 30,000 - 
กรรมกำร 20,000 - 

2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

ประธาน 30,000 - 
กรรมการ 20,000 - 

หมำยเหต:ุ  * กรรมกำรที่เป็นผูบ้ริหำรจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชมุส ำหรบักำรด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนหรือผลประโยชนอ์ื่นใดใหก้บักรรมกำรนอกเหนือจำกค่ำตอบแทนดงัที่กล่ำว
มำขำ้งตน้  

กำรพิจำรณำคะแนนเสียงเพื่อผ่ำนมติ 
 ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ 

ระเบียบวาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชน มำตรำ 120 และมำตรำ 121 และขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 51 (รำยละเอียด
ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 8) ซึ่งก ำหนดใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทุกปี โดยที่ประชุมสำมญั     
ผูถื้อหุน้อำจเลือกผูส้อบบญัชีที่ออกไปกลับเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้และใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูก้  ำหนดค่ำตอบแทนกำร
สอบบญัชี และผูส้อบบญัชีจะตอ้งไม่เป็นกรรมกำร พนกังำน ลกูจำ้ง หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งหนำ้ที่ใดๆ ของบรษิัทฯ  
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำน ควำมรู ้

และประสบกำรณใ์นกำรสอบบญัชี ควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี และเห็นสมควรเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ใหเ้สนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง จำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ ำปี 2565 โดยรำยละเอียดของผูส้อบบญัชีดงักล่ำวมีดงันี ้ 

 
1)   นำยชำญชยั ชยัประสิทธ์ิ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขที่ 3760 (เป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของ

บรษิัทฯ มำแลว้เป็นระยะเวลำ 5 ปี ตัง้แต่ปี 2560) หรือ 
2)   นำยบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่  6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลำยมือชื่อใน            

งบกำรเงินของบรษิัทฯ) หรือ 
3)   นำยกรรณ ตณัฑวิรตัน ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่  10456 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลำยมือชื่อใน         

งบกำรเงินของบรษิัทฯ)  
 
ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้บริษัทฯ สำมำรถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตรำยอื่นจำก

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั ใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่แทนได  ้

โดยนำยชำญชยั ชยัประสิทธ์ิ เป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564 และไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ใน
ฐำนะผูส้อบบญัชีเป็นอย่ำงดี 

ผูส้อบบัญชีที่ไดร้บักำรเสนอชื่อดงักล่ำว ไม่มีควำมสัมพันธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหำร  
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่ำว และเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ส ำนกังำน ก.ล.ต.) และไม่มีผูส้อบบญัชีท่ำนใดปฏิบตัิหนำ้ที่ผูส้อบบญัชีใหบ้รษิัทฯ  
7 รอบปีบญัชีติดต่อกนั (นบัรวมกรณีที่ปฏิบตัิหนำ้ที่ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ในปีนี)้ ขอ้มลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบกำรณ์
กำรท ำงำนของผู้สอบบัญชีแต่ละท่ำน ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 4 และได้เสนอให้ก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ ำปี 2565 ดงันี ้

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี ปี 2564 ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ)  

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี (Audit Fee) 
(เฉพำะบรษิัทฯ โดยไม่รวมคำ่สอบ
บญัชีของบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม) 

2,100,000 บำท  
 

2,200,000 บำท  
 

ค่ำบรกิำรอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มี ตำมที่เกิดขึน้จรงิ 

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2565 เพิ่มขึน้จ ำนวน 100,000 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.76  เมื่อเทียบกบั 
ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของปีก่อน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรท่ีผูส้อบบญัชีตอ้งใชเ้วลำในกำรตรวจสอบเพิ่มมำกขึน้จำกกำรท่ี
บรษิัทฯ เขำ้ซือ้ธุรกจิโรงแรมในสหรำชอำรณำจกัรในระหวำ่งปี ทัง้นี ้ ค่ำสอบบญัชดีงักล่ำวไม่รวมค่ำบรกิำรอื่น (Non-Audit 
Fees) ท่ีบรษิัทฯ จะจ่ำยตำมจรงิ และค่ำใชจ้ำ่ยที่จะเกดิขึน้ระหวำ่งกำรใหบ้รกิำรแก่บรษิัทฯ (Out of Pocket Expense)  
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษิัท 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแลว้และเห็นชอบตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้

เสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 พิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบัญชี
ประจ ำปี 2565 ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบขำ้งตน้  

 ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่ำบริกำรอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ำยใหก้บับรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์           
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั อย่ำงไรก็ตำม มีค่ำสอบบญัชีเพิ่มเติมจ ำนวน 300,000 บำท ส ำหรบักำรสอบทำนกระดำษท ำกำร
ผูส้อบบญัชีของกำรรว่มคำ้ หลงัจำกกำรซือ้ธุรกิจโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร  

นอกจำกนี ้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้รบัทรำบดว้ยว่ำ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ำกัด ไดร้บักำรคดัเลือกใหเ้ป็นส ำนกังำนสอบบญัชีของบรษิัทย่อยส ำหรบัปี 2565 ดว้ย โดยมีค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของ
บริษัทย่อยในวงเงินโดยประมำณ 2,115,000 บำท (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ) เนื่องจำกมีควำมเหมำะสมกบัธุรกิจ 
ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะสำมำรถดแูลใหจ้ดัท ำงบกำรเงินใหท้นัตำมก ำหนดระยะเวลำ 

กำรพิจำรณำคะแนนเสียงเพื่อผ่ำนมติ 
 ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

ระเบียบวาระที ่7  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษำยน 2565      
เวลำ 14.00 น. โดยเป็นกำรจดัประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่ำนัน้  (บริษัทฯ จะไม่มีกำรจดั
หอ้งและสถำนท่ีไวส้ ำหรบักำรประชมุในรูปแบบเดิม) บริษัทฯ จะใชก้ำรลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุ กำรออกเสียงลงคะแนน 
และกำรนบัคะแนนเสียงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

บริษัทฯ จะเปิดให้ย่ืนค าร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผ่านระบบ E-Request เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน 
(Username) รหัสใช้งาน (Password) และลิงก ์(Link) ส าหรับเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที ่7 เมษายน 2565 จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ โดยหลังจำกที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดร้บั Username และ Password แลว้ จะสำมำรถ
ลงทะเบียนผ่าน Link เพื่อร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ ได้ในวันประชุม (วันที่ 21 เมษายน 
2565) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป   

 

 

 

ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขำ้รว่มประชมุแทนตนเอง โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำม
ในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 9 (หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. สำมำรถดำวนโ์หลดไดจ้ำกเว็บไซตข์องบรษิัทฯ) และโปรดยื่นค ำรอ้งและเอกสำรที่เก่ียวขอ้งผ่ำนระบบ E-Request 
และจัดส่งตน้ฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสำรประกอบตำมที่ก ำหนดมำยังที่อยู่ของบริษัทฯ ล่วงหน้ำทำงไปรษณีย์

ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นตน้ไปจนกว่ำกำรประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ   
สำมำรถยื่นแบบค ำร้องผ่ำนระบบ E-Request เพื่อรับ  Username, Password และ Link ส ำหรับ 
เขำ้รว่มประชมุไดโ้ดยเขำ้ไปท่ี https://app.inventech.co.th/SHR142352R หรือสแกน QR Code นี ้  

https://app.inventech.co.th/SHR142352R
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เพื่อใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัภำยในวนัจนัทรท์ี่ 18 เมษำยน 2565 โดยบรษิัทฯ จะจดัเตรียมอำกรแสตมป์ส ำหรบัปิดในหนงัสือมอบ
ฉนัทะเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉันทะให ้นายสมพงษ ์ตัณฑพาทย ์หรือ นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธิ์ หรือ 

นายจักร บุญ-หลง ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ที่ไม่ไดค้รบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2565 ท่ำนใดท่ำนหนึ่งเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนำมผูถื้อหุน้ได้ โดยขอ้มลูของกรรมกำรอิสระที่
บรษิัทฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ ปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 7 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสำมำรถศกึษำรำยละเอียดเก่ียวกับค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ และหลกัฐำนกำร
แสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ไดต้ำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 5 รวมถึงรำยละเอียดเก่ียวกับค ำแนะน ำ 
วิธีกำร และขัน้ตอนกำรเขำ้ร่วมประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ไดต้ำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 6 โดยหากพบ
ปัญหาในการติดตั้งหรือใช้งานระบบ สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท ์02-931-9137 ระหว่างวันที่ 7 – 21 เมษายน 
2565 เวลา 8.30 – 17.30 น. (เฉพำะวนัท ำกำร ไม่รวมวนัหยดุรำชกำรและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)  

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีค  ำถำมที่ตอ้งกำรใหบ้รษิัทฯ ชีแ้จงในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับระเบียบวำระกำรประชมุที่น ำเสนอ     
ในครัง้นี ้กรุณาส่งค าถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565           
ซึ่งท่ำนสำมำรถดำวนโ์หลดแบบฟอรม์กำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้ไดจ้ำกเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ที่ www.shotelsresorts.com  โดยส่ง
มำยงัช่องทำงต่ำงๆ ดงันี ้ 

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

บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 123 อำคำร  ซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ 10 ถนนวิภำวดีรงัสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

 

จึงเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
โดยมติคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 

 
-ลายเซ็น- 

 
(นำยเดิรก์ องัเดร ลีน่ำ เดอ คยุเปอร)์ 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

 

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

