CS-02/2022/004
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง

แจ้ง มติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ การก าหนดวั น และระเบี ย บวาระการประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2565 และการงดจ่ายเงินปั นผล
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติท่สี าคัญสรุปได้ดงั นี ้
1. เห็ น ชอบให้เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 เพื่ อ พิ จ ารณาและอนุมัติ ง บการเงิ น ประจ าปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2564 และงดจัดสรรกาไรสุทธิ ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มี ผลขาดทุนสะสม
จานวน 369,669,413 บาท
3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการที่ออก
จากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์
2) นายปริญญา พัฒนภักดี
3) นายนริศ เชยกลิน่

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

ทั้งนี ้ หากได้รบั การเลือกตัง้ จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แล้ว ให้กรรมการแต่ละท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งใน
คณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม
4. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2565 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 เป็ นดังนี ้
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ

ปี

คณะกรรมการบริษัท
2564

ตาแหน่ง

เบีย้ ประชุม
)บาท/คน/ครั้ง(

ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนประจา
)บาท/คน/เดือน(

ประธาน

50,000

100,000

กรรมการ

30,000

40,000

สิทธิพิเศษอื่น
)บาท/คน/ปี (
สิทธิพิเศษในการเข้าพักและ
ใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ
และบริษัทในกลุ่ม
ไม่เกิน 100,000 บาท
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คณะกรรมการ

ปี
2565
)ปี ทีเ่ สนอ(

ตาแหน่ง

เบีย้ ประชุม
)บาท/คน/ครั้ง(

ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนประจา
)บาท/คน/เดือน(

ประธาน

50,000

100,000

กรรมการ

30,000

40,000

สิทธิพิเศษอื่น
)บาท/คน/ปี (

สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้
บริการโรงแรมของบริษัทฯ
และบริษัทในกลุ่ม
ไม่เกิน 100,000 บาท

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ

ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

2564

คณะกรรมการบริหาร *

2565
)ปี ทีเ่ สนอ(
2564
2565
)ปี ทีเ่ สนอ(

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

2564
2565
)ปี ทีเ่ สนอ(

ตาแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
ค่าตอบแทนประจา
)บาท/คน/ครั้ง(
)บาท/คน/เดือน(
30,000
30,000
20,000
20,000
30,000
30,000
20,000
20,000
30,000
20,000
30,000
20,000
30,000
20,000
30,000
20,000
-

หมายเหตุ: * กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั เบีย้ ประชุมสาหรับการดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

5.
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
การกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 โดยแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี ้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2565
1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
3) นายกรรณ ตัณฑวิรตั น์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3760 (เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัทฯ มาแล้วเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตัง้ แต่ปี 2560) หรือ
ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าต เลขที่ 6552 (ไม่ เ คยเป็ น ผู้ล งลายมื อ ชื่ อ ใน
งบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าต เลขที่ 10456 (ไม่ เ คยเป็ น ผู้ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัทฯ)

S Hotels & Resorts, A Singha Estate Company
123 Suntowers Buliding B, 10th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
+66 (0) 2058-9888 | contactus@shotelsresorts.com | www.shotelsresorts.com

หน้าที่ 2 จาก 3

ในกรณีท่ผี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตรายอื่นจาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่แทนได้
และที่ ป ระชุม ได้ก าหนดค่ า ตอบแทนผู้สอบบัญ ชี ประจ าปี 2565 เป็ น จ านวนเงิ น 2,200,000 บาท ซึ่ง ไม่ ร วม
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และไม่รวมค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อย
6.
อนุมตั ิการกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
โดยเป็ นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระเบียบวาระการประชุม มีดงั นี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 และงดจัดสรร
เงินกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

และก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2565 (Record Date)
ในวันศุกร์ท่ี 11 มีนาคม 2565
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้มีการมอบอานาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม
การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุม รูปแบบ/วิธีการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ได้ตามความจาเป็ นภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และในกรณีมีเหตุสดุ วิสยั
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)
(นางสาวศมิษฐา ทินนาม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2058 9888 ต่อ 344-345
อีเมล comsec-shr@shotelsresorts.com
S Hotels & Resorts, A Singha Estate Company
123 Suntowers Buliding B, 10th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand
+66 (0) 2058-9888 | contactus@shotelsresorts.com | www.shotelsresorts.com

หน้าที่ 3 จาก 3

