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                    บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและยึดมั่นในหลกักำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรท่ีดี  โดยเฉพำะกำรส่งเสริมเรื่องสิทธิของผูถื้อหุน้ และกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนั จึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2566 เป็นกำรล่วงหน้ำ                   
ตำมหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทฯ ก ำหนดดงัต่อไปนี ้

หลักเกณฑ ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น  

1.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ตอ้งมีคณุสมบตัิขอ้ใดขอ้หน่ึงดงันี ้
1.1.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ คนหน่ึงหรือหลำยคนซึง่ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ของ

จ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ หรือคิดเป็น 179,682,000 หุน้ หรือ 
1.1.2 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ คนหน่ึงหรือหลำยคนซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 1 ของ

จ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือคิดเป็น 35,936,400 หุ้น และต้องถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอวำระกำรประชมุ 

1.2 ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัส่งเอกสำรหลกัฐำนดงัต่อไปนี ้เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
1.2.1 หลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ำกดั หรือ หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ ผูร้บัฝำกทรพัยสิ์น (Custodian)  
1.2.2 หลักฐานการแสดงตน  

- บุคคลธรรมดำ : ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ ส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) พรอ้ม
รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  กรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงชื่อ นำมสกลุ หรือ ค ำน ำหนำ้ชื่อ จะตอ้งแนบส ำเนำหลกัฐำนกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำว พรอ้มทัง้รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

- นิติบุคคล : ส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบุคคลซึ่งลงนำมรบัรองโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมและประทับตรำ
บริษัท และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ  
ลงนำม พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2. ขั้นตอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

2.1 ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตำมข้อ 1.1.1 หรือ 1.1.2 กรอกขอ้มูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำ
เลือกตัง้เป็นกรรมกำร” (“แบบเสนอชื่อบคุคลฯ”) พรอ้มแนบเอกสำร/หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รบถว้นและสมบูรณ ์และส่ง
มำยงับรษิัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุำคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2566 ตำมที่อยู่ดงันี ้

ส่งถึง ประธำนกรรมกำร หรือ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรือ เลขำนกุำรบรษิัท 
 บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขที่ 123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ 10 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
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2.2 กรณีผูถื้อหุน้หลำยคนร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร ใหต้วัแทนผูถื้อหุน้ 1 รำยเป็น 
ผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลฯ และลงนำมไว้เป็นหลักฐำน พรอ้มทั้งแสดงหลักฐำนกำรถือหุ้นตำมข้อ 1.2 ส่วน 
ผู้ถือหุ้นรำยอื่นให้กรอกขอ้มูลในแบบเสนอชื่อบุคคลฯ เฉพำะข้อ (1) ให้ครบถ้วนและลงนำมไวเ้ป็นหลักฐำน และให้
รวบรวมหลกัฐำนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทกุรำยเป็นชดุเดียวกนั 

2.3 กรณีที่ตอ้งกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 รำยชื่อ ใหจ้ัดท ำแบบเสนอชื่อ
บคุคลฯ 1 ชดุต่อ 1 รำยชื่อ พรอ้มแนบเอกสำร/หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รบถว้นและสมบรูณ ์ 

2.4 ผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรจะตอ้งลงนำมในส่วนท่ี 4: กำรใหค้วำมยินยอมและกำร
รบัรองขอ้มูล ของแบบเสนอชื่อบุคคลฯ และแนบหลักฐำนกำรแสดงตน หลักฐำนกำรศึกษำ หรือ หลักฐำนส ำคญัอื่น ๆ  
(ถำ้มี) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ และลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลูในเอกสำรแนบดงักล่ำวดว้ย 

3.  คุณลักษณะ/คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ 

3.1 กรรมกำร 
3.1.1 มีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
3.1.2 มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ ควำมหลำกหลำยของทักษะ และประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนที่เป็น

ประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัทฯ และสำมำรถอุทิศเวลำไดอ้ย่ำงเต็มที่ ซึ่งจะพิจำรณำโดยไม่จ ำกัดเพศ เชือ้ชำติ 
ศำสนำ อำย ุและควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นอื่น ๆ 

3.1.3 มีภำวะผูน้  ำ และสำมำรถควบคมุกำรด ำเนินกำรของผูบ้รหิำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
3.1.4 ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นบัรวมกรณีที่

ไดร้บัอนมุตัิแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ ดว้ย) 

3.2 กรรมกำรอิสระ นอกเหนือจำกคณุสมบตัิตำมขอ้ 3.1 ขำ้งตน้ กรรมกำรอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุก ำหนด ดงันี ้ 
3.2.1 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระ
รำยนัน้ ๆ ดว้ย 

3.2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือ 
ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ
ของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  

3.2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ  
คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม 
หรือบคุคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

3.2.4 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 
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ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร  
กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือ กำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนอง
เดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯ หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทั้งนีก้ำรค ำนวณภำระหนี ้
ดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ
ว่ำดว้ยหลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้ังกล่ำว ใหน้ับรวม
ภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

3.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สงักัด
อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

3.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้รกิำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำทำงกำร
เงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำง
วิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

3.2.7 ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

3.2.8 ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำร
ที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

3.2.9 ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 
3.2.10 กรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งไดไ้ม่เกิน 2 วำระติดต่อกนั  

4. กระบวนการพิจารณา  

4.1 เลขำนุกำรบริษัท จะพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อ และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ โดยถือมติของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เป็นท่ีสิน้สดุ 

4.2 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจรุำยชื่อบคุคลดงัต่อไปนีเ้พื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
4.2.1 บุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อโดยผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไว้ในขอ้ 1 และ/หรือไม่

ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 2 ขำ้งตน้ 
4.2.2 บคุคลที่มีคณุลกัษณะ/คณุสมบตัิไม่ครบถว้นตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 3 

4.3 รำยชื่อบุคคลที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมขอ้ 4.1 จะไดร้บักำรบรรจเุป็นบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอ
ชื่อเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2566 พรอ้มควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจง้รำยชื่อบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้
ทรำบในกำรประชมุผูถื้อหุน้ หรือแจง้ผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพรข่อ้มลูอื่น ๆ ท่ีเหมำะสมต่อไป 


