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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1. วิสัยทัศน ์ 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ SHR”)  มีวิสยัทศันท์ี่จะกำ้วขึน้เป็นผูน้  ำดำ้นกำร
ลงทุนและกำรบริหำรงำนโรงแรมและรีสอรท์ที่ก ำหนดมำตรฐำนใหม่ให้กับกำรพักผ่อนและกำรใช้ชีวิตที่มีคุณภำพ บน
ปรชัญำกำรพฒันำที่ยั่งยืนและสรำ้งประโยชนท์ี่แทจ้รงิใหแ้ก่ชมุชนทอ้งถิ่น โดยมีเป้ำหมำยที่จะมอบประสบกำรณก์ำรเขำ้พกั
ในโรงแรมและรีสอรท์ระดบับนในรำคำที่เขำ้ถึงได ้สนบัสนนุกำรเขำ้รว่มกบัพนัธมิตร และพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 
ค่านิยมองคก์ร  

P R I D E 
P = Partnership 
 

1. ใหค้วำมส ำคญักบัสมัพนัธภำพท่ีดีต่อพนัธมิตรทำงธุรกิจ ทีมงำน และสงัคม 
2. รว่มกนัสรำ้งสรรคผ์ลงำนโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องส่วนรวมเป็นที่ตัง้  
3. รูบ้ทบำทหนำ้ที่ของตนเอง  

R = Refined 
 

1. สรำ้งสรรคผ์ลงำนดว้ยควำมประณีตและพิถีพิถนั  
2. คดัสรรวสัดอุปุกรณท์ี่เหนือกวำ่โครงกำรในระดบัเดียวกนั  
3. มุ่งมั่นท่ีจะส่งมอบงำนคณุภำพใหล้กูคำ้โดยใส่ใจในทกุๆ รำยละเอียด  
4. วำงตวัอย่ำงเหมำะสม ทัง้เรื่องกำรแต่งกำยและมำรยำทในสถำนกำรณต์่ำงๆ 

I = Integrity 
 

1. วำงตวัเป็นกลำง โปรง่ใส ชดัเจน โดยค ำนงึถึงผลประโยชน ์และเปำ้หมำยของบรษิัท
เป็นหลกัในกำรติดต่อกบัคูค่ำ้ 

2. ปฏิบตัิต่อทกุคนดว้ยควำมเสมอภำค ไม่แบ่งแยกชนชัน้ เชือ้ชำติ ศำสนำ เพศ กลำ้ยืน
หยดัในกำรคดัคำ้นกำรกระท ำที่ไม่ถกูตอ้ง และกำรไม่รกัษำค ำพดู 

3. ตดัสินใจอย่ำงรอบคอบ ซื่อสตัย ์มีควำมรบัผิดชอบ และเคำรพผูอ้ืน่ ใหค้วำมจรงิใจต่อ
คู่คำ้ทกุภำคส่วน และรกัษำค ำพดู ใหเ้กียรติกบัทกุคน 

D = Dynamic 
 

1. คิดบวก พรอ้มรบัมือกบัทกุสถำนกำรณ ์
2. มุ่งมั่นพฒันำตนเองและผูร้ว่มงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อทนักำรเปล่ียนแปลงของโลก

ธุรกิจกลำ้คิดนอกกรอบ เสนอมมุมองที่แตกตำ่ง 
3. เพิ่มประสิทธิภำพคณุภำพใหเ้หมำะสมต่อสถำนกำรณ ์

E = Entrepreneurship  
 

1. ท ำงำนดว้ยใจรกัและทุ่มเทเพื่อบรรลเุป้ำหมำย  
2. ตอบสนองต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภำคส่วนตัง้แต่ ลกูคำ้ คูค่ำ้ ทีมงำน และสงัคม 
3. มีควำมมั่นใจ มคีวำมภมูใิจ ซึง่สะทอ้นผ่ำนในทกุกำรกระท ำ พรอ้มเสียสละส่วนตน

เพื่อประโยชนส่์วนรวม 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ  

           บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2558 โดยในขณะนั้น บริษัทฯ เป็นเจำ้ของโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย และมีหอ้งพักรวม
ทัง้สิน้จ ำนวน 227 หอ้ง นบัตัง้แต่เริ่มก่อตัง้จนถึงปัจจบุนั บรษิัทฯ เติบโตขึน้โดยมีอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียของจ ำนวนหอ้งพกัคิด
เป็นรอ้ยละ 82.9 ต่อปี โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีโรงแรมทัง้สิน้จ ำนวน 39 แห่ง และมีหอ้งพกัรวมทัง้สิน้จ ำนวน 4,647 หอ้งใน 5 
ประเทศ กำรเติบโตดังกล่ำวนีม้ีปัจจัยส่งเสริมมำจำกควำมส ำเร็จของบริษัทฯ ในกำรขยำยกิจกำรโดยเติบโตทั้งจำกกำร
ประกอบธุรกิจของตนเอง (Organic Growth) และกำรเข้ำซือ้กิจกำรจำกบุคคลอื่น (Inorganic Growth) ผ่ำนกำรบริหำร
จัดกำรตน้ทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนทั้งในและต่ำงประเทศ ประกอบกับกำรที่
บริษัทฯ มีคณะกรรมกำร และคณะผูบ้ริหำรอำวุโสที่มีประสบกำรณแ์ละมีวิสัยทัศน ์อีกทั้งยังไดร้บักำรสนับสนุนจำก สิงห ์
เอสเตท ในฐำนะท่ีเป็นบรษิัทเรือธง (Flagship Company) ดำ้นธุรกิจโรงแรมและรีสอรท์ของกลุ่มสิงห ์เอสเตท 
             ในปี 2557 บรษิัทฯ โดยผ่ำนสิงห ์เอสเตท เขำ้ซือ้กิจกำรโรงแรมเป็นครัง้แรก โดยเขำ้ซือ้โรงแรมสนัติบรุี เกำะสมยุซึง่
เป็นโรงแรมระดบัลกัชวัรี่ ประกอบดว้ยหอ้งพกัแบบวิลล่ำจ ำนวน 71 หอ้งและโรงแรม พีพี ไอสแ์ลนด ์วิลเลจ บีช รีสอรท์ ซึ่งเป็น
โรงแรมระดบับน ประกอบดว้ยหอ้งพกัแบบบงักะโลจ ำนวน 156 หอ้ง  

ต่อมำในปี 2558 บรษิัทฯ ไดก้่อสรำ้งหอ้งพกัแบบวิลล่ำขนำดใหญ่พรอ้มสระว่ำยน ำ้เพิม่เตมิอีกจ ำนวน 6 หอ้งที่
โรงแรมสนัติบรุี เกำะสมยุ และในปีเดียวกนันี ้บรษิัทฯ ไดข้ยำยกำรลงทนุในทรพัยสิ์นประเภทโรงแรมของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ 
ไดเ้ขำ้ถือหุน้รอ้ยละ 50 ใน Jupiter Group ผ่ำนกำรเขำ้เป็นหุน้ส่วนในกิจกำรรว่มคำ้ (Joint Venture) รว่มกบั FICO UK ทัง้นี ้
กลุ่มโรงแรมของ Jupiter Group ประกอบดว้ยโรงแรมระดบักลำงค่อนไประดบับนจ ำนวน 26 แหง่ภำยใตแ้บรนด ์Mercure  

และต่อมำในปี 2559 บรษิัทฯ เขำ้ซือ้กจิกำร Hotelier Group Limited ผ่ำนกำรเขำ้เป็นหุน้ส่วนในกิจกำรรว่มคำ้
รว่มกบั FICO UK  โดยกลุ่มโรงแรมของ Hotelier Group Limited ประกอบดว้ยโรงแรมระดบักลำงค่อนไประดบับนจ ำนวน 3 
แห่ง โดยอยู่ภำยใตแ้บรนด ์Holiday Inn จ ำนวน 2 แห่ง และภำยใตแ้บรนด ์Mercure อีกจ ำนวน 1 แห่ง ต่อมำในปีเดียวกนั 
บรษิัทฯ ไดป้รบัปรุงบงักะโลใหมจ่ ำนวน 110 แห่ง และรำ้นอำหำรทกุรำ้นท่ีโรงแรม พีพี ไอสแ์ลนด ์วิลเลจ บีช รีสอรท์   

ในปี 2561 บรษิัทฯ ไดม้ำซึง่สิทธิกำรเช่ำที่ดินในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 และในปีเดียวกนั บรษิัทฯ ขยำย
กำรประกอบธุรกจิภำยในประเทศและยงัไดข้ยำยกำรประกอบธุรกิจไปยงัสำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ สำธำรณรฐัหมูเ่กำะฟิจิ และ
สำธำรณรฐัมอรเิชยีส โดยกำรเขำ้ซือ้โรงแรมจ ำนวน 6 แห่งที่บรหิำรจดักำรโดย Outrigger Hotel Group นอกจำกนี ้บรษิัทฯ 
ยงัไดเ้ริม่กำรก่อสรำ้งและพฒันำโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ซึ่งประกอบดว้ยกำรพฒันำและกำรด ำเนินกำรโรงแรม
ระดบับนท่ีบรหิำรงำนภำยใตแ้บรนดร์ะดบัสำกล 2 แห่ง โครงกำร Marina @ CROSSROADS และเกำะที่อยู่ระหวำ่งกำร
พฒันำเป็นโรงแรมอีก 1 เกำะรวมทัง้ในปีเดียวกนันี ้บรษิัทฯ ยงัไดก้่อสรำ้งหอ้งพกัแบบวิลล่ำขนำดใหญ่พรอ้มสระวำ่ยน ำ้เพิม่
อีกจ ำนวน 19 หอ้งที่โรงแรมสนัตบิรุี เกำะสมยุ 

บรษิัทฯ ไดแ้ปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2562  และไดน้ ำหุน้สำมญัเขำ้จดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเริ่มท ำกำรซือ้ขำยเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจกิำยน 2562  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บรษิัทฯ 
มีทนุจดทะเบียน 18,318,200,000 บำท และทนุช ำระแลว้ 17,968,200,000  บำท  
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จำกวิสยัทศันใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรสรำ้งกำรเติบโตที่ยั่งยนื ท ำใหใ้นปี 2562 บรษิัทฯ มี   
พฒันำกำรท่ีส ำคญัประกอบไปดว้ย 
 

เมษายน 2562 
 
 

▪ บริษัทฯ มีมติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิม่ทุนจดทะเบียน 
26 เมษำยน 2562 ที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 ของบริษัทฯ ไดมี้มติอนุมติักำร
แปรสภำพจำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกไม่เกิน 
7,537,280,000 บาท จากเดิม 10,780,920,000 บาท เป็นไม่เกิน 18,318,200,000 บาท มูล
ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท จากเดิม 2,156,184,000 หุ้น เป็นไม่เกิน 3,663,640,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการเสนอขายหุ้น IPO จ านวนไม่เกิน 1,437,456,000 หุ้น และรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีจะออกขายต่อประชาชน (PO Warrant) จ านวนไม่เกิน 
70,000,000 หุ้น  
 

พฤษภาคม 2562 
 
 

▪ บริษัทฯ ย่ืนค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ 
13 พฤษภำคม 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นค ำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ แบบแสดง
รำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์และรำ่งหนงัสือชีช้วนส ำหรบักำรเสนอขำยหุน้ที่ออก
ใหม่ต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ 
 

กันยายน 2562 
 
 

▪ เปิดให้บริการในเชิงพาณิชยข์องโรงแรม 2 แห่งของโครงการ Crossroads เฟส 1 
1 กันยำยน 2562 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) เปิดใหบ้ริกำรในเชิง
พำณิชยข์องโรงแรม 2 แห่งซึ่งไดพ้ัฒนำเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร 
Crossroads เฟส 1 ใน Emboodhoo Lagoon สำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ได้แก่ SAii Lagoon 
Maldives, Curio Collection by Hilton (198 หอ้ง) และ Hard Rock Hotel Maldives (178 
ห้อง) รวมถึงกำรเปิดด ำเนินกำรของ The Marina @ CROSSROADS ซึ่งประกอบไปดว้ย
แหล่งช้อปป้ิง รำ้นอำหำร บีชคลับ พิพิธภัณฑ์ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และสันทนำกำร
มำกมำย 

พฤศจิกายน 2562 
 
 

▪ 8 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มเติมส ำหรับหุ้นจ ำนวน 
1,437,456,000 หุน้ ที่ไดเ้สนอขำยต่อประชำชนทั่วไปครัง้แรก โดยหุน้สำมญัจ ำนวนดงักล่ำว
มีมูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 5 บำท ที่รำคำเสนอขำยหุน้ละ 5.20 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม
ทั้งสิน้ 7,351.6 ลำ้นบำท (หลังหักค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้ง) และไดเ้ขำ้ท ำกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 ภำยใตห้มวดกำร
ท่องเที่ยวและสนัทนำกำร ภำยหลงักำรเพิ่มทุน บริษัท สิงห ์เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) ยงัคง
ด ำรงสดัส่วนกำรถือหุน้ในบรษิัทฯ ที่รอ้ยละ 60 ของทนุช ำระแลว้ 

▪ บริษัทฯ ไดช้ ำระเงินกูย้ืมที่ใชใ้นกำรซือ้กิจกำรโรงแรม Outrigger เมื่อปี 2561 และใชใ้นกำร
พฒันำโครงกำรอื่น จ ำนวนรวม 5,357.8 ลำ้นบำท ส่งผลใหส้ดัส่วนหนีสิ้นต่อทุน และตน้ทุน
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ทำงกำรเงินลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ กำรเสนอขำยหุ้นในครั้งนีเ้ป็นกำรเพิ่มศักยภำพทำง
กำรเงินเพื่อรองรบักำรเติบโตของธุรกิจ  

▪ 14 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯเขำ้ลงนำมในสญัญำร่วมทุนส ำหรบักำรพฒันำโรงแรมแบบ 
High-end lifestyle resort บนเกำะ 3 ของโครงกำร Crossroads(“โครงกำร”) กบับรษิัท Wai 
Eco World Developer กลุ่มธุรกิจใหญ่ (Conglomerate Business) จำกประเทศเมียนมำร์
ที่มีกำรลงทนุในหลำกหลำยธุรกิจ รวมทัง้ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัยเ์หมืองแร ่ยำนยนต ์และกลุ่ม
อำหำร โรงแรมบนเกำะ 3 ของโครงกำร Crossroads ประกอบดว้ยหอ้งพกัรูปแบบวิลล่ำ 80 
หอ้ง ในระดบัรำคำประมำณ $900-$1,000 ต่อคืน โดยบริษัทฯ คำดว่ำจะเริ่มก่อสรำ้งในปี 
2563 และเปิดด ำเนินกำรในปี 2565 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัทฯ 

            ณ วันที่ 31 มกรำคม 2562 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ถือหุน้ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมซึ่งเป็นบริษัทจ ำกัด จ ำนวน 36 
บริษัท  และบริษัทร่วม 16 บริษัท ซึ่งสำมำรถสรุปภำพรวมโครงสรำ้งเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท โดยจ ำแนกตำมกลุ่มธุรกิจได ้
ดงันี ้

 

 
 
  
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

ส่วนที่ 1 - กำรประกอบธุรกิจ - หนำ้ 6 

โครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
 

#รำยละเอียดบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ปรำกฏตำมหวัขอ้ 6.2 “สรุปขอ้มลูทั่วไปของนิติบคุคลทีบ่ริษัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 10 ขึน้ไป”
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกจิบรหิำรจดักำรโรงแรมและ
ลงทนุในธุรกิจโรงแรมระดบันำนำชำติที่มีกำรเติบโตอยำ่งรวดเรว็ มกีำรเติบโตของทรพัยสิ์นอยำ่งต่อเนื่อง 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 

 
กลุ่มธุรกิจ/ด าเนินการโดย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ 1,074 83 2,576 81.80 3,818 94.55 

รำยไดค้่ำหอ้งพกั 663 51.40 1,535 48.75 2,197 54.41 

รำยไดค้่ำอำหำรและเครื่องดื่ม 255 19.76 765 24.30 1,141 28.25 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอื่น 156 12.13 275 8.74 480 11.89 

รายได้อ่ืน  159 12.36 490 15.55 200 4.95 

รำยไดอ่ื้นๆ 31 2.42 103 3.26 51 1.26 

ดอกเบีย้รบั 128 9.94 144 4.57 120 2.97 

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 0 0.00 243 7.71 29 0.72 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)  
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน 

56 4.36 84 2.65 20 0.50 

รายได้รวม  1,290 100.00 3,149 100.00 4,038 100.00 

 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑแ์ละบริการในปัจจุบัน 

           บริษัทฯ มีนโยบำยกำรบริหำรจดักำรที่ยืดหยุ่นเพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยกำรลงทุนของบริษัทฯ ดงัจะเห็นไดจ้ำก
กำรบริหำรจดักำรในหลำยรูปแบบ (Business Platform) ในสินทรพัยปั์จจบุนัที่บริษัทฯลงทุนอยู่ โดยนอกจำกควำมยืดหยุ่น
ในกำรบริหำรจดักำรจะมีขอ้ดีใหบ้ริษัทสำมำรถใชท้รพัยำกรที่มีอยู่ใหเ้กิดประสิทธิภำพสงูสดุแลว้ ยงัเป็นกำรเพิ่มโอกำสใน
กำรลงทนุของบรษิัทฯ อีกดว้ย โดยบรษิัทฯ มีรูปแบบกำรบรหิำรจดักำร (Business Platform) ทัง้หมด 4 รูปแบบ ดงันี ้ 

1. โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและด าเนินการเอง โดยใชแ้บรนดข์องบริษัทฯ (Self-managed) โดยมำก
บรษิัทฯ จะใชรู้ปแบบบรหิำรจดักำรนีก้บัโรงแรมที่บรษิัทฯ มีควำมช ำนำญในกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงด ีรูจ้กัทรพัยสิ์น 
ลกูคำ้ กำรแข่งขนัและท ำเลที่ตัง้ของทรพัยสิ์นนัน้ๆ  
 

2. โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและด าเนินการเองภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ (Self-managed with 
Franchise Agreement) โดยบรษิัทฯ จะเพิ่มช่องทำงในกำรจ ำหน่ำยของโรงแรมผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของ 
แบรนดท์ี่มีชื่อเสียง ท ำใหโ้รงแรมเป็นท่ีรูจ้กัในเวลำอนัรวดเรว็ ภำยใตร้ะบบบรหิำรที่บรษิัทฯ คุน้เคย   
 

3. โรงแรมทีบ่ริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก (Third Party Hotel Management 
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Agreement) ซึ่งเป็นรูปแบบกำรบริหำรที่บริษัทฯ ว่ำงจำ้งผู้ประกอบกำรโรงแรมจำกภำยนอกมำบริหำรจัดกำร
โรงแรมของบริษัทฯ และจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรบริหำรเป็นกำรตอบแทน โดยมีขอ้ดีคือผูป้ระกอบกำรเหล่ำนี ้
โดยมำกเป็นแบรนดท์ี่มีชื่อเสียงระดบัโลก สรำ้งภำพลกัษณท์ี่ดีใหก้ับทรพัยสิ์น มีควำมเขำ้ใจลกูคำ้และท ำเลที่ตัง้
ของโรงแรมเป็นอย่ำงดี และบรษิัทฯ ใชท้รพัยำกรในกำรบรหิำรทรพัยสิ์นเหล่ำนีน้อ้ยที่สดุ 
 

4. โรงแรมของบุคคลอื่นทีบ่ริษัทฯให้บริการบริหารจัดการโรงแรมโดยใช้แบรนดข์องบริษัทฯ (Management 
Inducement Program) ซึ่งเป็นรูปแบบที่บริษัทฯ จะขยำยต่อไปในอนำคต โดยบริษัทฯ จะไดร้บัผลตอบแทนใน
รูปแบบของค่ำธรรมเนียมฯในกำรบริหำร และอำจมีกำรลงทุนเพื่อปรบัปรุงภำพลักษณข์องทรพัยสิ์นในรูปแบบ
ต่ำงๆ กล่ำวคือ เงินใหย้ืม เงินลงทุนในส่วนของผูถื้อหุน้ หรือตำมแต่ที่ตกลงกัน เพื่อใหภ้ำพลกัษณข์องโรงแรมนัน้
เป็นไปตำมมำตรฐำนของแบรนดท์ี่บริษัทฯก ำหนด แลกเปล่ียนกับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนและสัญญำบริหำร
โรงแรมระยะยำวที่บรษิัทฯ จะบรหิำรจดักำรทรพัยสิ์นนัน้ 

โดยปัจจบุนับรษิัทฯ มีกำรน ำเสนอกลุ่มทรพัยสิ์นตำมลกัษณะกำรประกอบธุรกจิและรูปแบบกำรบรหิำรจดักำร
ดงัต่อไปนี ้ 

(1) "โรงแรมทีบ่ริษัทฯ บริหารจัดการเอง" คือ โรงแรมที่บรษิัทฯ บรหิำรจดักำรและด ำเนินกำรเองโดยใช้

แบรนดข์องบรษิัทฯ ซึ่งไดแ้ก่ โรงแรม พีพี ไอสแ์ลนด ์วิลเลจ บีช รีสอรท์ และ โรงแรมสนัติบรุี เกำะสมยุ  

(2) "โรงแรม Outrigger" คอืกลุม่โรงแรมจ ำนวน 6 แหง่ที่ด  ำเนินกิจกำรภำยใตแ้บรนด ์Outrigger และมี

กำรบรหิำรกจิกำรอยู่ภำยใตส้ญัญำบริหำรจดักำรโรงแรม  

(3) "โครงการ CROSSROADS เฟส 1" ซึ่งเป็นกำรพฒันำโครงกำรบนเกำะจ ำนวน 3 เกำะ ในโครงกำร 

CROSSROADS ตัง้อยู่ ณ Emboodhoo Lagoon ในสำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ โดยปัจจบุนัโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 

ประกอบดว้ยโรงแรมที่เปิดด ำเนนิกำรแลว้ 2 แห่ง ไดแ้ก่โรงแรม SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และ

โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives ซึง่เป็นโรงแรมที่บรษิัทฯ บรหิำรจดักำรและด ำเนินกำรเองภำยใตส้ญัญำแฟรนไชส ์

รวมถงึศนูยร์วมกำรใหบ้รกิำร (complex) เพื่อกำรพกัผ่อนและส่ิงบนัเทิงภำยใตใ้นโครงกำร The Marina @ CROSSROADS 

และเกำะที่อยู่ระหวำ่งกำรพฒันำเป็นโรงแรมอีก 1 เกำะ และ  

(4) "โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจกัร" คือกลุ่มโรงแรม จ ำนวน 29 แห่งในสหรำชอำณำจกัรที่

ด  ำเนินงำนภำยใตแ้บรนด ์Mercure และแบรนด ์Holiday Inn และบรษิัทฯ มีสดัส่วนเงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้ที่เป็นเจำ้ของ

โรงแรมดงักล่ำวรอ้ยละ 50 
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 โรงแรมทีบ่ริษัทฯ  

บริหารจัดการเอง 

โรงแรม Outrigger โครงการ CROSSROADS เฟส 1 โรงแรมของ 
บริษัทฯ ใน  

สหราชอาณาจักร 

ชื่อโรงแรม/ 

แบรนด ์

พีพี ไอสแ์ลนด ์วิล
เลจ บีช รีสอรท์ 

 

สันติบุรี  
เกาะสมุย 

Outrigger SAii Lagoon 
Maldives, Curio 

Collection by Hilton 

Hard Rock Hotel 
Maldives 

Mercure และ 
Holiday Inn 

จ ำนวนโรงแรม 1 1 6 1 1 29 

จ ำนวนหอ้งพกั 201 96 859 198 178 3,115 

รูปแบบกำร

ด ำเนินงำน 

บริหำรจดักำรเอง บริหำรจดักำร

เอง 

สญัญำบริหำรจดักำร

โดยบคุคลภำยนอก 

สญัญำแฟรนไชส์ สญัญำแฟรนไชส ์ สญัญำแฟรนไชส ์

ระดบั ระดบับน 

(Upscale) 

ระดบัลกัชวัรี่ 

(Luxury) 

ระดบับน       (Upper 

Upscale) 

ระดบับน        (Upper 

Upscale) 

ระดบับน        

(Upper Upscale) 

ระดบักลำงค่อนไป

ระดบับน        

(Upper Mid-Scale) 

ประเภทโรงแรม รีสอรท์ รีสอรท์ รีสอรท์ รีสอรท์ รีสอรท์ โรงแรม 

 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรพฒันำและบริหำรโรงแรม โดยมุ่งเนน้กำรขยำยธุรกิจและกำรลงทุน หรือร่วมลงทุนใน
ธุรกิจหรือทรพัยสิ์นที่มีศกัยภำพกำรเติบโตสงู โดยมีเป้ำหมำยเพื่อสรำ้งมำตรฐำนใหม่ใหก้ับกำรพกัผ่อนและกำรใชช้ีวิตที่มี
คุณภำพ มอบประสบกำรณก์ำรเขำ้พักในโรงแรมและรีสอรท์ระดบับนในรำคำที่เขำ้ถึงได้ (Affordable luxury) บนปรชัญำ
กำรพฒันำที่ยั่งยืนและสรำ้งประโยชนท์ี่แทจ้รงิใหแ้ก่ชมุชนทอ้งถิ่น 

 กำรลงทุนและขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องของบริษัทฯ ส่งผลให ้ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีโรงแรมทัง้ในประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศที่เปิดด ำเนินกำรแลว้รวมทั้งสิน้ 39 แห่ง ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นรอ้ยละ 
99.99 และบรษิัทรว่มทนุ รำยละเอียด ดงันี ้

โรงแรมสนัติบรุี เกำะสมยุ 

รีสอรท์ระดบั 5 ดำว ซึ่งเป็นท่ีรูจ้กัของนกัท่องเที่ยวมำนำนกว่ำ 20 ปี เป็นกิจกำรโรงแรมแห่งแรกที่สิงห ์เอสเตท เขำ้ซือ้
กิจกำรโรงแรมในปี 2557 ซึ่งบริษัทฯได ้เขำ้ท ำสญัญำกับสิงห ์เอสเตทเพื่อเช่ำที่ดินและอำคำรของโรงแรมสนัติบุรี เกำะสมยุ 
และในปี 2561 บรษิัทฯ ก่อสรำ้งหอ้งพกัประเภท Pool Villa เพิ่มเติม 19 หอ้ง แลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิำรในเดือน พ.ค. 2561 
ท ำใหจ้ ำนวนหอ้งพกัทัง้หมดเพิ่มขึน้จำก 77 หอ้ง เป็น 96 หอ้งเพื่อรองรบัจ ำนวนนกัท่องเที่ยวที่ขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่อง 
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ที่ตัง้:  เกำะสมยุ ต ำบลแม่น ำ้ อ ำเภอเกำะสมยุ จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 
ขนำดที่ดิน: 56-3-93 ไร ่(บรษิัทฯ ถือครองสิทธิกำรเช่ำในท่ีดินสิน้สดุปี 2591 มีสิทธิต่ออำยสุญัญำ 2 ครัง้ ครัง้ละ 

30 ปี) 
รำยละเอียดโรงแรม: โรงแรมระดบั 5 ดำว บนหำดส่วนตวัยำวกว่ำ 300 เมตร พรอ้มส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบครนั ทัง้

สระว่ำยน ำ้ขนำดใหญ่ รำ้นอำหำรรมิหำด สปำ (Spa Center) ศนูยอ์อกก ำลงักำย (Fitness Center) 
ศนูยบ์รกิำรกีฬำและเครื่องเล่นทำงน ำ้ (Water Sport Activity Center) 

จ ำนวนหอ้งพกั: 96 หอ้ง ในรูปแบบของ Duplex Suite และวิลล่ำส่วนตวั 
 ประเภทห้องพัก ขนาดหอ้งพกัโดย

เฉลี่ย 
(ตารางเมตร) 

จ านวนห้องพกั 

One Bedroom Duplex Suite 55 8 

Two Bedroom Duplex Suite 91 4 

Deluxe Garden Villa 60 10 

Grand Deluxe Garden Villa 65 20 

Grand Deluxe Garden Villa พรอ้ม Plunge Pool 115 12 

Deluxe Pool Villa 136 4 

Grand Reserve Pool Villa 250 19 

Grand Deluxe Pool Villa 285 6 

Deluxe Beachfront Villa 65 7 

Deluxe Beachfront Villa พรอ้ม Plunge Pool 121 4 

Two Bedroom Grand Deluxe Beachfront Villa 176 1 

Two Bedroom Grand Deluxe Beachfront Villa 
พรอ้ม Private Pool 

195 1 

รวม 96 
 

รำงวลัที่ไดร้บั ปี  รางวัล 

2562 

 

 

 

2561 

 Thailand Greenhouse Gas Management Organization - ‘Carbon Neutral’ 
Certificate 2019 

Holiday Check Award – One of the ‘most popular hotels worldwide’  

TripAdvisor Award - Top 25 Luxury Hotels in Thailand  

รำงวลั Luxury Life Style Award - Symbol of Excellence 

รำงวลั Smart Travel Asia - Best Top 25 Family & Wellbeing Resort in Asia  
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รำงวลั TripAdvisor Award  

รำงวลั Holiday Check Award  

รำงวลั Expedia - Top 5 Most Improved Hotel Partner  

2559  รำงวลั Booking.com - Guest Review Award 

รำงวลั World Luxury Hotel Award  

รำงวลั Gold Thai Spa World Class by Ministry of Public Health 
 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย: กลุ่มลกูคำ้ผูช้ื่นชอบกำรท่องเที่ยว และพกัผ่อนอย่ำงมีระดบั กลุ่มลกูคำ้แบบครอบครวั คู่รกั ลกูคำ้ 
MICE สถำนท่ีส ำหรบัจดังำนแต่งงำน 

 

โรงแรมพีพี ไอสแ์ลนด ์วิลเลจ บีช รีสอรท์ 

โรงแรมระดบั 4 ดำวซึ่งเป็นที่รูจ้กัของนกัท่องเที่ยวและนกัด ำน ำ้มำนำนกว่ำ 20 ปี ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ขำ้ซือ้กิจกำรเมื่อ
เดือนพฤศจิกำยน 2557 โดยโรงแรมแห่งนีไ้ดร้บักำรปรบัปรุงตำมโครงกำรเพิ่มมลูค่ำใหก้ับทรพัยสิ์น (Value Enhancement 
Project) อย่ำงต่อเนื่อง นับแต่กำรสรำ้งบังกะโลเพิ่มจ ำนวน 45 หลัง สรำ้งสระว่ำยน ำ้แห่งที่ 2 และปรบัปรุงระบบอ ำนวย
ควำมสะดวก ซึ่งด ำเนินกำรแลว้เสร็จและเปิดใหบ้ริกำรในปี 2558 อีกทัง้ไดม้ีกำรปรับปรุงห้องพักเดิมทั้งหมดให้มี รูปโฉม
ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันและรองรบัจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งด ำเนินกำรแลว้เสร็จในปี 
2559 

ที่ตัง้: เกำะพีพีดอน ต ำบลอ่ำวนำง อ ำเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 
ขนำดที่ดิน: 167-1-42 ไร ่(บรษิัทฯ ถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) 
รำยละเอียดโรงแรม: โรงแรมระดับ 4 ดำว บนหำดส่วนตัวที่ยำวเกือบ 800 เมตร พรอ้มส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบ

ครนั ทัง้สระว่ำยน ำ้ขนำดใหญ่ 2 สระ รำ้นอำหำรรมิหำด และสปำ (Spa Center) 
จ ำนวนหอ้งพกั: วิลล่ำส่วนตวัในรูปแบบบงักะโลและกลุ่มวิลล่ำ (Villa Cluster) รวม 201 หลงั 
 ประเภทหอ้งพกั ขนาดหอ้งพกัโดยเฉลี่ย 

(ตารางเมตร) 
จ านวนห้องพกั 

Superior Bungalow Double  35 60 

Superior Bungalow Twin 35 12 

Deluxe Garden Double 38 39 

Deluxe Garden Twin 38 5 

Deluxe Bungalow Double 59 36 

Deluxe Bungalow Twin 59 1 

Deluxe Connecting Double 51 5 
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Deluxe Connecting Twin 51 5 

Deluxe Seaview Double 59 11 

Deluxe Seaview Twin 59 1 

Beachfront Junior Suite 79 14 

Hillside Pool Villa 110 12 

รวม 201  
รำงวลัที่ไดร้บั ปี  รางวัล 

2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561 

 รำงวลั Green Hotel Award – Gold Level  

รำงวลั Thai Hotels Association - Plastic Free Resort  

รำงวลั TripAdvisor Hall of Fame 

รำงวลั Recommended hotels on HolidayCheck 

รำงวลั Expedia Top 4 Star Hotel Partner 

รำงวลั Hotels.com Loved by Guests Award 2019 – guests  

rating 8.9 

รำงวลั Plaque of Recognition of Business & Biodiversity  

Check From GDF (Global Nature Fund) and BEDO  

(Biodiversity-Based Economy Development Office) 

รำงวลั Tripadvisor - Certificate of Excellence 2013-2019 

รำงวลั Green Leaf Foundation - Recognition of ‘3 Leaves’  

รำงวลั Hotels.com - Loved By Guests Most Wanted Award  

รำงวลั Agoda - Guests Review Award  

รำงวลั Ctrip - Best Resort in Krabi Award  
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2560 

 

 

2559 

 รำงวลั Agoda - Gold Circle Award Winner 

รำงวลั Expedia - Top 4 Stars Hotel Partner Wine 2017-2018 

รำงวลั Booking.com - Guest Review Awards  

รำงวลั Ctrip - Top Performance Award 

 
 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย: กลุ่มลกูคำ้ผูช้ื่นชอบกำรท่องเที่ยว คู่รกั สถำนท่ีส ำหรบัจดังำนแต่งงำน 
 

กลุ่มโรงแรมเอำทร์กิเกอร ์(Outrigger) 6 โรงแรม 

กลุ่มเอำทร์ิกเกอรม์ีประสบกำรณบ์ริหำรโรงแรมและรีสอรท์กว่ำ 70 ปี โดยขยำยกำรบริกำรจำกฮำวำยไปยงัแหล่ง
ท่องเที่ยวชัน้น ำในสำธำรณรฐัฟิจิ ประเทศไทย สำธำรณรฐัมอริเชียส และสำธำรณรฐัมัลดีฟส ์โดยกลุ่มเอำทร์ิกเกอร ์เป็น
เจ้ำของโรงแรมและรีสอรท์ หลำกหลำยแบรนด์ อำทิ Outrigger Resorts, OHANA Hotels by Outrigger, และ Hawaii 
Vacation Condos by Outrigger 

วนัท่ี 12 มิถนุำยน 2561 บรษิัทฯ ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรเขำ้ลงทนุในโรงแรมและรีสอรท์ของกลุ่มเอำทร์กิเกอร ์รวม
จ ำนวน 6 โครงกำรใน 4 ประเทศ อนัไดแ้ก่ (1) โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort สำธำรณรฐัฟิจิ (2) โรงแรม Castaway 
Island, Fiji สำธำรณรฐัฟิจิ (3) โรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach Resort ประเทศไทย (4) โรงแรม Outrigger Koh 
Samui Beach Resort ประเทศไทย (5) โรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort สำธำรณรฐัมอรเิชียส และ(6) โรงแรม 
Outrigger Konotta Maldives Resort สำธำรณรฐัมลัดีฟส ์มีรำยละเอียดดงันี ้

1) โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort 

โรงแรมระดบั 4.5 ดำว ตัง้อยู่บนชำยฝ่ังของเกำะ Viti Levu ในสำธำรณรฐัฟิจิ ลอ้มรอบไปดว้ยตน้ปำลม์และและภมูิ
ทศันท์ี่เขียวขจีกว่ำ 40 เอเคอร ์ติดแนวปะกำรงัชำยฝ่ัง Coral Coast ของสำธำรณรฐัฟิจิซึ่งเป็นที่รูจ้กัของนกัท่องเที่ยวและนกั
ด ำน ำ้มำอย่ำงยำวนำน  

ที่ตัง้: Sydney Drive, Off the Queens Highway, Sigatoka, Republic of Fiji 
ขนำดที่ดิน: 967-1-25 ไร ่(บรษิัทฯ ถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) 
รำยละเอียดโรงแรม: โรงแรมระดบั 4.5 ดำว บนหำดส่วนตัวที่ พรอ้มส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบครนั ทั้งสระว่ำยน ำ้

ขนำดใหญ่ 2 สระ รำ้นอำหำรรมิหำด คิดสค์ลบั สนำมเทนนิส และสปำ (Spa Center) 
จ ำนวนหอ้งพกั: 253 หอ้งพกั ในรูปแบบของ Deluxe Suites และ วิลล่ำส่วนตวัสไตลบ์งักะโล (Bures) 

 
 ประเภทหอ้งพกั ขนาดหอ้งพกัโดยเฉลี่ย  

(ตารางเมตร) 
จ านวนห้องพกั 

Resort View Room 47 71 
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Ocean View Room 47 127 

Plantation Bure 50 28 

Ocean Breeze Bure 50 7 

One Bedroom Suite 87 8 

Plantation Family Bure 120 5 

Beachfront Bure 50 7 

รวม  253 
 

รำงวลัที่ไดร้บั ปี รางวัล 
2561 รำงวลั Holiday with Kids - Number 1 Family Resort Destination in 

Fiji  
รำงวลั HM Awards Australia - Best Fiji Property  
รำงวลั Pevonia - Spa Excellence in Customer Service Awards  
รำงวลั Fiji Human Resources Institute Awards 2018 - HR Executive 
of the Year, Learning and Development Programme of the Year  
รำงวลั Health & Safety Well Being Programme of the Year รำงวลั 
HR Practitioner of the Year and Rising Star of the Year 

2560 รำงวลั Fiji Excellence in Tourism Awards - Best Deluxe 
Accommodation  
รำงวลั Holiday with Kids - Number 1 Family Resort Destination in 
Fiji  
รำงวลั HM Awards Australia - Best Fiji Property  
รำงวลั Pevonia Awards - Best Spa Design 

2559 รำงวลั Fiji Excellence in Tourism Awards - Best Visitor Dining 
Experience for Ivi restaurant  
รำงวลั Fiji Excellence in Tourism Awards - Best Deluxe 
Accommodation  
รำงวลั Out & About With Kids - Best Family Resort in Fiji รำงวลั 
Pevonia Awards - Best Spa Design  

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย: กลุ่มลกูคำ้ผูช้ื่นชอบกำรท่องเที่ยว และพกัผ่อนอย่ำงมีระดบั 
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2) โรงแรม Castaway Island, Fiji  

รีสอรท์ระดบั 5 ดำว ตัง้อยู่บนเกำะ Qalito ที่มีควำมเป็นส่วนตวั ลอ้มรอบไปดว้ยหำดทรำยขำว แนวปะกำรงัและน ำ้
ทะเลใส เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกำะ Mamanuca ห่ำงจำกแผ่นดินใหญ่ประมำณ 30 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเกำะที่มีชื่อเสียงและเป็น
ที่รูจ้กัของนกัท่องเที่ยวและนกัด ำน ำ้มำอย่ำงยำวนำนและไดร้บัรำงวลัต่ำงๆ ดำ้นกำรท่องเที่ยวมำกมำย  

ที่ตัง้: Castaway (Qalito) Island, Republic of Fiji 
ขนำดที่ดิน:  183-2-39 ไร ่(บรษิัทฯ ถือครองสิทธิกำรเช่ำในท่ีดินสิน้สดุปี 2625) 
รำยละเอียดโรงแรม: โรงแรมระดบั 5 ดำว ชำยหำดส่วนตวั พรอ้มสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครนั ทัง้สระว่ำยน ำ้ขนำด

ใหญ่ 2 สระ รำ้นอำหำรรมิหำด สปำ (Spa Center) และศนูยบ์รกิำรกิจกรรมกีฬำทำงน ำ้ (Water 
Sport Activity & Diving Center) 

จ ำนวนหอ้งพกั: 65 หลงั ในรูปแบบของวิลล่ำส่วนตวัสไตลบ์งักะโล (Bures) 
 ประเภทหอ้งพกั ขนาดหอ้งพกัโดยเฉลี่ย 

(ตารางเมตร) 
จ านวนห้องพกั 

Island Bure 47 26 

Ocean Bure 47 15 

Beach Bure 47 23 

Grand Bure 224 1 

รวม  65  
รำงวลัที่ไดร้บั ปี รางวัล 

2561 รำงวลั HM Awards - Hotel and Accommodation Excellence (Fijian 
Property Finalist)  

รำงวลั Holiday with Kids - Number 1 Family Resort in Fiji (ตัง้แต่ระดบับน
ลงไป)  

2560 รำงวลั Holiday with Kids - Top 10 Readers Choice Awards รำงวลั 
Outrigger Hotels & Resorts - Property of the Year รำงวลั Out & About 
with Kids - Finalist for Best Family Resort in Fiji 

2559 รำงวลั Fiji Excellence in Tourism Awards - Finalist for Best Deluxe 
Accommodation 

2558 รำงวลั Fiji Excellence in Tourism Awards - Best Restaurant for 
Restaurant 1808  

รำงวลั Fiji Excellence in Tourism Awards - Best Deluxe 
Accommodation  
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รำงวลั Holiday with Kids - Number 1 Family Resorts I Fiji รำงวลั Out & 
About with Kids - Best Family Resort in the Pacific Islands (Finalist) 

2557 รำงวลั Holiday with Kids - Top 10 family resorts for Australians  

รำงวลั Fiji Excellence in Tourism Awards - Best Restaurant for 1808  

รำงวลั Out & About with Kids - Best Family Resort in the Pacific 
Islands (Finalist)  

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย: กลุ่มลกูคำ้ผูช้ื่นชอบกำรท่องเที่ยว และพกัผ่อนอย่ำงมีระดบั 
 

3) โรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach Resort 

โรงแรมระดบั 4.5 ดำว ตวัติดชำยหำดบำงเทำเป็นหนึ่งในโรงแรมที่ตัง้อยู่ในโซนของกลุ่มลำกูน่ำภูเก็ต ซึ่งเป็นที่รูจ้กั
ของนกัท่องเที่ยวมำอย่ำงยำวนำน เหมำะส ำหรบันกัท่องเที่ยวที่มำพกัผ่อนเป็นครอบครวั  

ที่ตัง้: หำดบำงเทำ บำงเทำ/ลำกนู่ำ จงัหวดัภเูก็ต ประเทศไทย 
ขนำดที่ดิน: 52-1-20 ไร ่(บรษิัทฯ ถือครองกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน) 
รำยละเอียดโรงแรม: โรงแรมระดับ 4.5 ดำว บนหำดส่วนตัว พรอ้มส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบครนั ทั้งสระว่ำยน ำ้

ขนำดใหญ่ หอ้งอำหำร หอ้งเล่นเกมส ์สนำมเทนนิส และสปำ (Spa Center) 
จ ำนวนหอ้งพกั: 255 หอ้ง ในรูปแบบของ Duplex และ Suite  
 ประเภทห้องพัก ขนาดหอ้งพกั

โดยเฉลี่ย 

(ตารางเมตร) 

จ านวนห้องพกั 

Lagoon View 43 109 

Ocean View Balcony 43 20 

Ocean View Terrace 43 17 

Oceanfront Balcony 43 9 

Oceanfront Terrace 43 9 

Club Lagoon View 54 54 

Club Ocean View 54 19 

Club Oceanfront 54 9 

One Bedroom Suite Lagoon 104 2 

One Bedroom Suite Ocean View 104 3 
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One Bedroom Suite Ocean Front 104 3 

Two Bedroom Suite 120 1 

รวม 255  
รำงวลัที่ไดร้บั ปี รางวัล 

2561 ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนสถำนที่จดังำนประเทศไทย Thailand MICE Venue 
Standard  Accreditation (TMVS) จำกส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดกำรประชุม
และนิทรรศกำร ได้รับประกำศนียบัตรชนะเลิศกำรบริกำรยอดเยี่ยมจำก 
TripAdvisor ส ำหรบัรำ้นอำหำร Metzo's 

2560 รำงวลั Best Resort (Service Excellence) for Asia Pacific จำก Travel 
Weekly Asia, Readers' Choice Awards 

 รำงวลั Holiday Check - Recommended Hotels  

ไดร้บัประกำศนียบตัรชนะเลิศกำรบรกิำรยอดเยี่ยมจำก TripAdvisor ส ำหรบั
รำ้นอำหำร Metzo's และไดร้บักำรจดัอนัดบั Top Performing Hospitality 
Business as reviewed by travellers  

ไดร้บัประกำศนียบตัรชนะเลิศกำรบรกิำรยอดเยี่ยมจำก TripAdvisor ส ำหรบั 
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort - Top Performing Hospitality 
Business as reviewed by travelers 

2559 รำงวลั World Luxury Hotel Awards - Best Family Luxury Resort  

รำงวลั Design Et Al - International hotel and Property Awards 2016 - 
Best Restaurant within a hotel ส ำหรบัรำ้นอำหำร Metzo's  

รำงวลั travAlliancemedia - Travvy Award Winner - Best Family 
Hotel/Resort in Asia and Australia (Gold)  

รำงวลั China & Meetings Industry Award, Best Island Resort for MICE  
กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย: กลุ่มลกูคำ้ผูช้ื่นชอบกำรท่องเที่ยว และพกัผ่อนอย่ำงมีระดบั 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

ส่วนที่ 1 - กำรประกอบธุรกิจ - หนำ้ 18 

4) โรงแรม Outrigger Koh Samui Beach Resort 

รีสอรท์ระดบั 4.5 ดำว มีกำรตกแต่งสวยงำมแบบรว่มสมยัและใหค้วำมเป็นส่วนตวัเหมำะส ำหรบักำรพกัผ่อน  

ตวัรีสอรท์ตัง้อยู่บนชำยหำดส่วนตวัติดอ่ำวหนมุำนท่ีมีน ำ้ทะเลท่ีสวยงำมห่ำงจำกสนำมบินนำนำชำติเกำะสมยุเพียง 10 นำที  

ที่ตัง้: เกำะสมยุ อ ำเภอเกำะสมยุ จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี ประเทศไทย 
ขนำดที่ดิน: 12-0-0 ไร ่(บรษิัทฯ ถือครองสิทธิกำรเช่ำในท่ีดินสิน้สดุปี 2588) 
รำยละเอียดโรงแรม: รีสอรท์ระดบั 4.5 ดำว บนชำยหำดส่วนตวัยำว 300เมตร พรอ้มส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบครนั 

ทัง้สระว่ำยน ำ้ส่วนตวัในทกุหอ้งพกั,ขนำดใหญ่ 1 สระ รำ้นอำหำรรมิหำด และสปำ (Spa Center) 
จ ำนวนหอ้งพกั: 52 หอ้ง ในรูปแบบของ Suite และ วิลล่ำส่วนตวั  
 ประเภทห้องพัก ขนาดห้องพักโดยเฉลี่ย 

(ตารางเมตร) 
จ านวนห้องพกั 

Plunge Pool Suite 80 28 

Ocean View Plunge Pool Suite 80 3 

One Bedroom Pool Villa 100 18 

Beachfront Plunge Pool Suite 80 3 

รวม  52  
กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย: กลุ่มลกูคำ้ผูช้ื่นชอบกำรท่องเที่ยว และพกัผ่อนอย่ำงมีระดบั 

5) โรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort 

โรงแรมระดับ 4.5 ดำวตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชำติของ Bel Ombre โดยเป็น 1 ในตัวเลือกยอดนิยมของเหล่ำ
นกัท่องเที่ยว มีทศันียภำพที่งดงำมของมหำสมทุรอินเดีย  

ที่ตัง้: Allee des Cocotiers, Bel Ombre, Republic of Mauritius 
ขนำดที่ดิน: 55-1-87 ไร ่(บรษิัทฯ ถือครองสิทธิกำรเช่ำในท่ีดินสิน้สดุปี 2566พรอ้มสิทธิในกำรปฏิเสธก่อนของ

กำรเช่ำเพิ่มเติมระยะเวลำ 10ปี จ ำนวน 4 ครัง้สิน้สดุปี 2606) 
รำยละเอียดโรงแรม: โรงแรมระดบั 4.5 ดำว บนหำดส่วนตวั พรอ้มส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบครนั ทัง้สระว่ำยน ำ้ 3 

สระ รำ้นอำหำรริมหำด คิดสค์ลับ สนำมเทนนิส สปำ (Spa Center) และ ศูนยบ์ริกำรกีฬำและ
เครื่องเล่นทำงน ำ้ (Water Sport Activity Center) 

จ ำนวนหอ้งพกั: 181 หอ้งในรูปแบบของ Deluxe Suite และวิลล่ำส่วนตวั 
 ประเภทห้องพัก ขนาดหอ้งพกัโดยเฉลี่ย 

(ตารางเมตร) 
จ านวนห้องพกั 

Ocean View 63 85 

Ocean View Family 74 37 
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Beachfront 63 34 

Beachfront Family 74 4 

Beachfront Junior Suite 78 18 

Beachfront Senior Suite 130 2 

Beachfront Villa 400 1 

รวม  181  
กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย: กลุ่มลกูคำ้ผูช้ื่นชอบกำรท่องเที่ยว และพกัผ่อนอย่ำงมีระดบั 

6) โรงแรม Outrigger Konotta Maldives Resort 

รีสอรท์ระดบั 5 ดำว ที่มีควำมหรูหรำและเป็นส่วนตวัตัง้อยู่บนเกำะ Konotta ในสำธำรณรฐัมลัดีฟส ์บนน ำ้ทะเลใส
สวยงำม เป็นท่ีนิยมของบรรดำนกัด ำน ำ้ ตัง้อยู่ในท ำเลที่สะดวกสบำยห่ำงจำกสนำมบิน Kaadedhdhoo Airport 18 กม.  

ที่ตัง้: Konotta Island, South Huvadhoo, Gaafu Dhaalu Atoll, Republic of Maldives 

ขนำดที่ดิน: 56-0-65 ไร ่(บรษิัทฯ ถือครองสิทธิกำรเช่ำในท่ีดินสิน้สดุปี 2598) 
รำยละเอียดโรงแรม: โรงแรมระดบั 5 ดำว บนหำดส่วนตวั พรอ้มสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครนั ทัง้สระว่ำยน ำ้ 4 สระ 

รำ้นอำหำรริมหำด คิดสค์ลบั สปำ (Spa Center) และ ศูนยบ์ริกำรกิจกรรมกีฬำทำงน ำ้ (Water 
Sport Activity & Diving Center) 

จ ำนวนหอ้งพกั: 53 หอ้งพกัในรูปแบบของ บีชพลูวิลล่ำ ลำกนูพลูวิลล่ำ และโอเชี่ยนพลูวิลล่ำ 
 ประเภทห้องพัก ขนาดหอ้งพกัโดยเฉลี่ย 

(ตารางเมตร) 
จ านวนห้องพกั 

Beach Pool Villa 211 21 

Lagoon Pool Villa 160 1 

Ocean Pool Villa 225 21 

Two Bedroom Beach Pool Villa 282 8 

Two Bedroom Lagoon Pool Villa  230 1 

Grand Konotta Villa 600 1 

รวม  53 
 

รำงวลัที่ไดร้บั ปี รางวัล 

2559 รำงวัล Best Serviced Luxury Villas โดยเป็นผู้ชนะรำงวัลในระดับ
ภมูิภำคจำก World Luxury Hotel Award  

รำงวลั Regional Winner: Indian Ocean Islands  
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รำงวลั Haute Grandeur - Best New Hotel, Indian-Ocean   
กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย: กลุ่มลกูคำ้ผูช้ื่นชอบกำรท่องเที่ยว และพกัผ่อนอย่ำงมีระดบั 

 

กลุ่มโรงแรมโครงกำร CROSSROADS  

โครงกำร CROSSROADS  เป็นโครงกำรพฒันำและด ำเนินกำร Tourist facilities บำงส่วนบน Emboodhoo Lagoon 
ตัง้อยู่ที่ Kaafu Atoll South Male Atoll ในสำธำรณรฐัมลัดีฟส ์โดยพืน้ที่ลำกนูมีควำมยำวประมำณ 7 กิโลเมตร พืน้ที่ Dry land 
ทั้งหมดจำกกำรถมที่ดินมีขนำดประมำณ 63.51 เฮกตำร ์และมีระบบนิเวศนบ์ริเวณลำกูนที่ยงัคงมีควำมอุดมสมบูรณ ์แนว
ปะกำรงัมีควำมสวยงำม รวมถึงยงัมีส่ิงมีชีวิตอำศยัอยู่บริเวณแนวปะกำรงั เป็นจ ำนวนมำก นอกจำกธรรมชำติที่สวยงำมแลว้ 
CROSSROADS มีควำมโดดเด่นจำกโครงกำรอื่นในสำธำรณรฐัมลัดีฟส ์กล่ำวคือ CROSSROADS ไดร้บัสิทธิในกำรพฒันำรี
สอรท์ 9 แห่งและแหล่งท่องเที่ยวและสันทนำกำรหลำยกิจกำรในโครงกำรเดียวกัน ( Integrated tourism facilities) และกำร
เดินทำงที่สะดวกโดยใชร้ะยะเวลำเดินทำงจำกสนำมบิน Velana International Airport เพียงประมำณ 15 นำที โดย High 
Speed Ferry  

ทัง้นี ้โครงกำร CROSSROADS  ไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยใ์นวนัที่ 1 กนัยำยน 2562 ประกอบไปดว้ย 1)โรงแรม 
SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton 2) โ ร ง แ ร ม  Hard Rock Hotel Maldives 3) The Marina @ 
CROSSROADS และ 4) โรงแรมแบบ High-end lifestyle resort บนเกำะ 3 ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ (โปรดดขูอ้มลูเพิ่มเติม
ที่ “โครงกำรในอนำคต”) โดยรำยละเอียดขอ้มลูของส่วนที่เปิดด ำเนินกำรแลว้มีดงันี ้

1) โรงแรม SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton 

ที่ตัง้: Emboodhoo Lagoon, Kaafu Atoll South Male Atoll Republic of Maldives 

ขนำดที่ดิน: 27.5 ไร่ (บริษัทฯ ถือครองสิทธิกำรเช่ำในที่ดินสิน้สุดปี  2609 พรอ้มสิทธิในกำรเช่ำเพิ่มเติม
ระยะเวลำ 49 ปี สิน้สดุปี 2658) 

รำยละเอียดโรงแรม: โรงแรมระดบั 4 ดำว ในโครงกำร CROSSROADS มลัดีฟส ์เฟส 1 พรอ้มส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ครบครนั อำทิ รำ้นอำหำรรมิชำยหำด สระว่ำยน ำ้ และสำมำรถเชื่อมต่อไปยงั The Marina ได ้

จ ำนวนหอ้งพกั: 198 หอ้งพกั 
 ประเภทห้องพัก ขนาดห้องพักโดยเฉลี่ย 

(ตารางเมตร) 
จ านวนห้องพัก 

Sky Room 44 76 

Beach Room 44 76 

Beach Villa 60 20 

Overwater Villa 84 20 

Two Bedroom Beach Villa 120 4 

Two Bedroom Overwater Pool Villa 240 2 
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รวม  198 
 

รำงวลัที่ไดร้บั ปี รางวัล 

2562 รำงวลั Hitch Bird – Best Wedding Destination Maldives  

รำงวลั China's Voyage Magazine - Best Overseas Hotel Award   
กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย: นักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียลที่ก ำลังมองหำประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวอย่ำงมีระดับ และ

นกัท่องเที่ยวกลุ่ม MICE 

2) โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives 

ที่ตัง้: Emboodhoo Lagoon, Kaafu Atoll South Male Atoll Republic of Maldives 

ขนำดที่ดิน: 37.5 ไร่ (บริษัทฯ ถือครองสิทธิกำรเช่ำในที่ดินสิน้สุดปี 2609 พรอ้มสิทธิในกำรเช่ำเพิ่มเติม
ระยะเวลำ 49 ปี สิน้สดุปี 2658) 

รำยละเอียดโรงแรม: โรงแรมระดับ 4.5 ดำว ในโครงกำร CROSSROADS มัลดีฟส์ เฟส 1 พรอ้มส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกครบครนั อำทิ สระว่ำยน ำ้ สปำ รำ้นคำ้ต่ำงๆ และสำมำรถเชื่อมต่อไปยงั The Marina ได ้

จ ำนวนหอ้งพกั: 178 หอ้งพกั 
 ประเภทห้องพัก ขนาดห้องพักโดย

เฉลี่ย 
(ตารางเมตร) 

จ านวนห้องพัก 

Silver Sky Studio 46 32 

Silver Beach Studio 46 32 

Silver Family Suite with two bedrooms 107 16 

Gold Beach Villa 62 20 

Platinum Overwater Villa 75 37 

Platinum Overwater Pool Villa 76 37 

Rock Royalty Overwater Pool Villa with two 
bedrooms 

144 3 

Rock Star Villa 445 1 

รวม  178 
 

รำงวลัที่ไดร้บั ปี รางวัล 

2562 รำงวลั China's Voyage Magazine - Best Overseas Hotel Award  
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รำงวลั Best Hotel Design Award by The Bund Magazine China 
–The Best Hotel Art with Cultural Value’   

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย: กลุ่มลกูคำ้แบบครอบครวั นกัท่องเที่ยวกลุ่ม MICE และผูร้กัในเสียงดนตรี 

3) The Marina @ CROSSROADS 

               โครงกำร The Marina @ CROSSROADS เป็นโครงกำรส ำหรับควำมบันเทิงและสันทนำกำรแห่งแรกใน
สำธำรณรฐัมลัดีฟส ์โดยประกอบดว้ยรำ้นคำ้ปลีก ส่ิงบนัเทิง โถงอเนกประสงค ์บีชคลบั (Beach Club) ท่ำจอดเรือ ศูนยแ์สดง
วฒันธรรมและศูนยอ์นรุกัษ์สตัวท์ะเล (Marine Discovery Center) สโมสรเรือยอชท ์(Marina and Yacht Club) และศนูยกี์ฬำ
ทำงน ำ้และกำรด ำน ำ้ 

ที่ตัง้: Emboodhoo Lagoon, Kaafu Atoll South Male Atoll, Republic of Maldives 

ขนำดที่ดิน: 106.5 ไร ่(บรษิัทฯ ถือครองสิทธิกำรเช่ำในท่ีดินสิน้สดุปี 2609 พรอ้มสิทธิในกำรเช่ำเพิ่มเตมิ
ระยะเวลำ 49 ปี สิน้สดุปี 2658) 

รำยละเอียด: รำ้นคำ้ปลีก ส่ิงบันเทิง โถงอเนกประสงค ์บีชคลับ (Beach Club) ท่ำจอดเรือ ศูนยแ์สดง
วัฒนธรรมและศูนย์อนุรักษ์สัตว์ทะเล (Marine Discovery Center) สโมสรเรือยอชท์ 
(Marina and Yacht Club) และศนูยกี์ฬำทำงน ำ้และกำรด ำน ำ้ 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย: กลุ่มลกูคำ้โรงแรม นกัท่องเที่ยวทั่วไป และนกัท่องเที่ยวชำวมลัดีฟส ์
 

กลุ่มโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร 

ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ ประกอบกิจกำรโรงแรมในสหรำชอำณำจกัรรวม 29 แห่ง (22 แห่งในประเทศองักฤษ และ 7 
แห่งในประเทศสก็อตแลนด)์ มีจ ำนวนหอ้งพกัรวม 3,115 หอ้ง ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนผ่ำนบริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุน้รอ้ย
ละ 50  โรงแรมแต่ละแห่งตั้งอยู่ในท ำเลที่มีศักยภำพ อำทิ ศูนยก์ลำงธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยวภำยในประเทศ ศูนยก์ำรจัด
กิจกรรมประเภท MICE (งำนประชมุ สมัมนำ และจดัเลีย้งในทอ้งถิ่น)  

กลุ่มโรงแรมในสหรำชอำณำจกัร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีดงันี ้

โรงแรม ระดบั 
(ดำว) 

ที่ตัง้ 
(เมือง และประเทศ) 

ลกัษณะกำรถือครอง จ ำนวน
หอ้งพกั 

Mercure Ayr 3 Ayr 
ประเทศสกอตแลนด ์

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 118 

Mercure Bolton Georgian House 3 Bolton 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 91 

Mercure Bradford Bankfield 3 Bingley 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 103 

Mercure Brighton Seafront 4 Brighton เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 116 
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โรงแรม ระดบั 
(ดำว) 

ที่ตัง้ 
(เมือง และประเทศ) 

ลกัษณะกำรถือครอง จ ำนวน
หอ้งพกั 

ประเทศองักฤษ 
Mercure Bristol North, The Grange 4 Bristol 

ประเทศองักฤษ 
เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 68 

Mercure Burton Upon Trent, Newton Park 3 Staffordshire 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 50 

Mercure Chester Abbots Well 4 Chester 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 126 

Mercure Edinburgh City - Princess Street 3 Edinburgh 
ประเทศสกอตแลนด ์

สิทธิกำรเชำ่ระยะยำว 
(สญัญำสิน้สดุปี 2581) 

169 

Mercure Glasgow City 3 Glasgow 
ประเทศสกอตแลนด ์

สิทธิกำรเชำ่ระยะยำว 
(สญัญำสิน้สดุปี 2579) 

91 

Mercure Gloucester, Bowden Hall 4 Gloucester 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 72 

Mercure Hull Grange Park 3 Hull 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 100 

Mercure Inverness 3 Inverness 
ประเทศสกอตแลนด ์

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 121 

Mercure Bewdley The Heath 4 Kidderminster 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 44 

Mercure Leeds Parkway 3 Leeds 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 118 

Mercure Leicester The Grand 4 Leicester 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 104 

Mercure Livingston 3 Livingston 
ประเทศสกอตแลนด ์

สิทธิกำรเชำ่ระยะยำว 
(สญัญำสิน้สดุปี 2576) 

120 

Mercure London Watford 4 Watford 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 218 

Mercure Maidstone Great Danes 4 Maidstone 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 126 

Mercure Manchester Piccadilly 4 Manchester 
ประเทศองักฤษ 

สิทธิกำรเชำ่ระยะยำว 
(สญัญำสิน้สดุปี 2603) 

280 

Mercure Newbury Elcot Park 4 Newbury 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 73 
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โรงแรม ระดบั 
(ดำว) 

ที่ตัง้ 
(เมือง และประเทศ) 

ลกัษณะกำรถือครอง จ ำนวน
หอ้งพกั 

Mercure Norwich 4 Norwich 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 76 

Mercure Perth 3 Perth 
ประเทศสกอตแลนด ์

สิทธิกำรเชำ่ระยะยำว 
(สญัญำสิน้สดุปี 2576) 

76 

Mercure Swansea 3 Swansea 
ประเทศองักฤษ 

สิทธิกำรเชำ่ระยะยำว 
(สญัญำสิน้สดุปี 2652) 

119 

Mercure Tunbridge Wells 4 Tunbridge Wells 
ประเทศองักฤษ 

 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 84 

Mercure Wetherby 3 Wetherby 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 103 

Mercure York, Fairfield Manor 4 Skelton 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 89 

Mercure Sheffield Parkway 4 Sheffield 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 78 

Holiday Inn Darlington North 3 Darlington 
ประเทศองักฤษ 

เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิ 80 

Holiday Inn Dumfries 3 Dumfries 
ประเทศสกอตแลนด ์

สิทธิกำรเชำ่ระยะยำว 
(สญัญำสิน้สดุปี 2648) 

71 

โครงการในอนาคต 

เพื่อใหบ้ริษัทฯ สำมำรถเติบโตและขยำยธุรกิจไดต้ำมเป้ำหมำย นอกเหนือจำกเขำ้ลงทุน/ร่วมทุน (Investment/Joint 
Investment) บริษัทฯ ยงัมีแนวทำงในกำรเขำ้ซือ้กิจกำรหรือสินทรพัยท์ี่มีศกัยภำพในกำรเติบโตสงู (Merger and Acquisition)
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หลกัในกำรเติบโตทำงธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีโครงกำรระหว่ำงกำรพฒันำและ
ที่ดินเปล่ำที่อยู่ระหว่ำงกำรศกึษำ ดงันี ้

โครงกำร CROSSROADS เฟส 1 เกำะ 3 

บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิในกำรพฒันำโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ผ่ำนสญัญำเช่ำระยะยำวที่มีอำย ุ50 ปีนบัจำกวนัที่ 
9 กมุภำพนัธ ์2559 โดยโครงกำรเฟส 1 เกำะ 1 และเกำะ 2 ไดพ้ฒันำเสรจ็เรียบรอ้ยและเปิดด ำเนินกำรไปแลว้ ไดแ้ก่ 1) โรงแรม 
Saii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton 2) โ ร งแรม  Hard Rock Hotel Maldives และ  3) The Marina @ 
CROSSROADS (โปรดดรูำยละเอียดใน “โครงกำรปัจจบุนั”) 

โดยในส่วนของเกำะ 3 โครงกำร CROSSROADS บริษัทฯเข้ำร่วมทุนส ำหรับกำรพัฒนำโรงแรมแบบ High-end 
lifestyle resort กับบริษัท Wai Eco World Developer กลุ่มธุรกิจใหญ่ (Conglomerate Business) จำกประเทศเมียนมำรท์ี่มี
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กำรลงทุนในหลำกหลำยธุรกิจ รวมทัง้ธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์เหมืองแร่ ยำนยนต ์และกลุ่มอำหำร โดยโรงแรมบนเกำะ 3 ของ
โครงกำร CROSSROADS จะประกอบดว้ยหอ้งพกัรูปแบบวิลล่ำ 80 หอ้ง ในระดบัรำคำประมำณ 900-1,000 ดอลลำรส์หรฐัฯ 
ต่อคืน คำดว่ำจะเริ่มก่อสรำ้งในปี 2563 และเปิดด ำเนินกำรในปี 2565 

โครงกำรปรบัปรุงโรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach Resort 

บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นว่ำอำคำรหอประชมุเดิม ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีริมชำยหำด ซึ่งมีควำมเหมำะสมส ำหรบัปรบัปรุงเป็นหอ้งพกั ดงันัน้
บริษัทฯ จึงด ำเนินกำรปรบัปรุงสรำ้งหอ้งพัก จ ำนวน 24 หอ้ง ในรูปแบบหอ้งพักส ำหรบัครอบครวับนพืน้ที่ดงักล่ำว ในกำรนี ้
บรษิัทฯ ไดก้่อสรำ้งอำคำรอเนกประสงคส์ ำหรบัจดัประชมุแห่งใหม่ในบรเิวณขำ้งเคียง โดยหอประชมุดงักล่ำวมีพืน้ที่รวม 1,900 
ตำรำงเมตร คำดว่ำจะใชร้องรบักำรจดัประชุมทำงธุรกิจ รวมถึงกำรจัดงำนแต่งงำน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมรำยไดข้องโรงแรมให้
เติบโตต่อไป 

2.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.2.1  กลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจ 

           เพื่อใหอ้งคก์รบรรลตุำมวสิยัทศัน ์บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดกลยทุธด์งัต่อไปนี ้ 
 

1. กลยุทธก์ารเข้าซือ้และเข้าบริหารจัดการสินทรัพยใ์หม่ 

บริษัทฯ แสวงหำโอกำสในกำรเข้ำซือ้โรงแรมหรือรีสอรท์แห่งใหม่ โดยเน้นในแหล่งท่องเที่ยวที่ส  ำคัญ และให้
ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุท่ีดี บนสภำวะตลำดที่น่ำสนใจ ทัง้นีบ้รษิัทฯยงัพิจำรณำถึงควำมหลำกหลำยของโรงแรม ทัง้ในเชิง
ของภูมิศำสตร ์ต ำแหน่งทำงกำรตลำด และฐำนลูกคำ้ กลุ่มโรงแรมที่บริษัทใหค้วำมสนใจเป็นหลัก ไดแ้ก่โรงแรมระดบับน 
(upper upscale) หรือโรงแรมระดบักลำงค่อนไปบน (upper midscale) ในท ำเลที่มีศกัยภำพ และเป็นกลุ่มโรงแรมที่เนน้กำร
รองรบันักท่องเที่ยวในกลุ่มนกัท่องเที่ยวเชิงประสบกำรณ ์(Experiential Travelling) ทั้งนีบ้ริษัทฯยงัสำมำรถเพิ่มโอกำสใน
กำรหำทรพัยสิ์นเพิ่มเติมโดยใชป้ระโยชนจ์ำกเครือข่ำยทัง้ในและต่ำงประเทศของ สิงห ์เอสเตท และ กลุ่มบรษิัทบญุรอด 
บรวิเวอรี่ 
 

2. กลยุทธก์ารบริหารจดัการความสามารถในการสร้างรายได้และก าไรให้กับสินทรัพย ์
     ภำยหลังจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำร บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มควำมสำมำรถในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนของโรงแรม ผ่ำนกำรปรบัปรุงสินทรพัย ์กำรเพิ่มจ ำนวนหอ้งและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำ งๆภำยในโรงแรม        
ซึ่งแผนกำรปรบัปรุงสินทรพัยเ์หล่ำนีเ้ป็นหนึ่งในปัจจยัส ำคญัที่บริษัทฯ ใชใ้นกำรพิจำรณำซือ้สินทรพัยแ์ละ /หรือกิจกำรนัน้ๆ  
กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรสรำ้งรำยไดแ้ละก ำไรยงัรวมถึงควำมเป็นไปไดใ้นกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบในกำรบรหิำรจดักำร
โรงแรมในรูปแบบกำรจัดท ำสัญญำบริหำรจัดกำรโรงแรมโดยบุคคลภำยนอกเป็นกำรท ำสัญญำแฟรนไชสห์รือกำรบริหำร
จัดกำรเอง ซึ่ งบริษัทฯยังคงใช้กลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมสมดุลระห ว่ำงสัดส่วนของโรงแรมที่บริหำรจัดกำรเอง                      
(Self-Managed) โรงแรมที่ บริหำรจัดกำรผ่ำนสัญญำแฟรนไชส์ (Franchises) และโรงแรมที่บริหำรจัดกำรโดย
บคุคลภำยนอก โดยใชป้ระโยชนจ์ำกกำรเป็นพนัธมิตรกับแบรนดโ์รงแรมชัน้น ำระดบัโลกและควำมหลำกหลำยของสินทรพัย ์
เพื่อสรำ้งประสิทธิภำพสงูสดุในกำรบรหิำรจดักำรและเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  
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3. กลยุทธพ์ัฒนาธุรกิจการให้บริการบริหารโรงแรมให้กับบคุคลอื่น  

บริษัทฯ ตัง้เป้ำหมำยที่จะสรำ้งธุรกิจใหบ้ริกำรบริหำรโรงแรมใหก้ับบุคคลอื่น ผ่ำนสัญญำบริหำรจัดกำรโรงแรม 
(Hotel Management Agreement) ภำยใตแ้บรนด ์SAii ซึ่งเป็นแบรนดท์ี่สรำ้งพฒันำโดยบริษัทฯ เอง โดยมุ่งเนน้สินทรพัยท์ี่
บริษัทมีควำมช ำนำญในกำรบริหำรจัดกำรโดยเฉพำะโรงแรมและ /หรือรีสอรท์ที่มีท ำเลที่ตัง้อยู่ในจุดหมำยปลำยทำงของ
นักท่องเที่ยวที่เน้นกำรท่องเที่ยวในเชิงประสบกำรณ์ ซึ่งกำรบริกำรจัดกำรในรูปแบบนี้เป็นกลยุทธ์ส ำคัญในกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรบรหิำรและจ ำนวนโรงแรมภำยใตก้ำรบรหิำรใหก้บับรษิัทฯ โดยไม่เป็นกำรเพิ่มขนำด
ของสินทรพัยโ์ดยไม่จ ำเป็น และสรำ้งดลุยภำพใหก้บัอตัรำผลตอบแทนของสินทรพัยข์องบรษิัทฯ  

ทั้งนีบ้ริษัทฯ ยังมีกลยุทธ์ในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรขยำยธุรกิจกำรบริหำรโรงแรมใหก้ับบุคคลอื่น ดว้ยกำร
จัดหำแหล่งเงินทุนให้แก่เจำ้ของสินทรัพยโ์ดยก ำหนดผลตอบแทนของเงินทุนในรูปแบบและอัตรำตำมแต่ตกลงกันโดย
วัตถุประสงคข์องเงินทุนคือกำรใชเ้พื่อพฒันำและปรบัปรุงสินทรพัย ์ใหม้ีภำพลักษณข์องสินทรพัยแ์ละควำมพรอ้มของส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนของแบรนดข์องบรษิัทฯ 

 นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตัง้ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรพัย ์(REIT) เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในกำร
ระดมทนุ ผ่ำนกำรเขำ้ซือ้สินทรพัยข์องบรษิัทฯและ/หรือบคุคลอื่น โดยบรษิัทฯ จะมีแหล่งรำยไดท้ี่สม ่ำเสมอจำกค่ำธรรมเนียม
กำรบรหิำรจดักำรโรงแรม รวมถึงเงินปันผลรบัจำกกำรถือหน่วยลงทนุในทรสัตด์งักล่ำว 

4. กลยุทธก์ารพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainability Development Strategy) 

บริษัทฯ ก ำหนดให้กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนแบบบูรณำกำร และควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นองคป์ระกอบที่มี
ควำมส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยปรชัญำในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คือกำรสรำ้งมูลค่ำที่มีควำม
ยั่งยืนใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภำคส่วน รวมทั้งชุมชนผูท้ี่อำศยัอยู่ในพืน้ที่และลกูคำ้ที่เขำ้พกัในพืน้ที่ที่โรงแรมตัง้อยู่ และให้
ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่งกบักำรอนุรกัษ์และสนบัสนุนกิจกรรมดำ้นส่ิงแวดลอ้มในพืน้ที่ บริษัทฯ มีควำมภูมิใจที่ไดส้รำ้งคณุ
ค่ำที่ยั่งยืนใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภำคส่วน รวมถึงใหค้วำมใส่ใจต่อทรพัยำกรธรรมชำติที่มีควำมพิเศษในแต่ละพืน้ท่ีที่โรงแรม
ของบริษัทฯ ตัง้อยู่ ตลอดจนคุณภำพชีวิตของชุมชนในพืน้ที่ เพรำะบริษัทฯ เชื่อว่ำกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ นีจ้ะท ำใหทุ้กภำค
ส่วนมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน สรำ้งควำมกลมกลืนกันระหว่ำงชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจในพืน้ที่ ทั้งยังสรำ้งควำม
น่ำสนใจและแตกต่ำงใหก้บักลุ่มโรงแรมของบรษิัทอีกดว้ย 

2.2.2  ภาวะการแข่งขันและการท าตลาดของผลิตภัณฑแ์ละบริการทีส่ าคัญ 

         ธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทย 

ภำพรวมสถำนกำรณธ์ุรกิจโรงแรมในปี 2562 ยังคงขยำยตัวเพิ่มขึน้โดยไดร้บัปัจจัยสนับสนุนที่ส  ำคัญจำกจ ำนวน

นกัท่องเที่ยวทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำติที่เดินทำงเขำ้มำท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยในช่วงครึ่งปีแรกยงัไดร้บัผลกระทบ

จำกวิกฤตควำมเชื่อมั่นของนกัท่องเที่ยวชำวจีน จ ำนวนนกัท่องเที่ยวชำวจีนในช่วงครึ่งปีแรก ปรบัตวัลงเมื่อเทียบกับครึ่งปี

แรกของ 2561 ทว่ำจ ำนวนนกัท่องเที่ยวจีนไดฟ้ื้นตวัขึน้ในช่วงครึง่ปีหลงั อย่ำงไรก็ตำมจำกสงครำมทำงกำรคำ้ของสหรฐัและ

จีน และสถำนกำรณเ์ศรษฐกิจโลก รวมถึงกำรแข็งค่ำของคำ่เงนิบำท ท ำใหค้ำดกำรณจ์ ำนวนนกัท่องเที่ยวอยู่ที่ 39.8 ลำ้นคน* 

เติบโตอยู่ที่รอ้ยละ 4.2 และประมำณกำรรำยไดร้วมจำกกำรท่องเที่ยวอยู่ประมำณ 1.95 ลำ้นลำ้นบำท ลดลงจำกที่สภำ

อุตสำหกรรมท่องเที่ยวไทยไดค้ำดกำรณไ์ว ้ส ำหรบัในดำ้นภำพรวมกำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำรธุรกิจโรงแรมพบว่ำยังคง
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ทรงตวัอยู่ในระดบัท่ีสงู โดยเฉพำะกลุ่มโรงแรมระดบัสำมดำวลงมำ เนื่องจำกเป็นกำรแย่งชิงฐำนนกัท่องเที่ยวระดบักลำงที่มี

จ ำนวนมำก รวมถึงกำรแข่งขันในกลุ่มโรงแรมระดับส่ีดำวขึน้ไป ก็ไดม้ีผูป้ระกอบกำรในกลุ่มพัฒนำอสังหำริมทรพัยเ์พิ่ม

จ ำนวนเขำ้มำท ำใหต้ลำดมีกำรแข่งขนัเพิ่มมำกขึน้ 

ส ำหรบักำรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ส  ำคัญยังพบว่ำ มีกำรเติบโตเป็นไปตำมกำรขยำยตัวของกำรท่องเที่ยว

โดยรวมของประเทศ  โดยไดร้บัปัจจยัสนบัสนนุที่ดีจำกมำตรกำรยกเวน้ ค่ำธรรมเนียม visa on arrival ที่มีส่วนท ำใหจ้ ำนวน

นักท่องเที่ยวจีน อินเดีย และไตห้วันเพิ่มมำกขึน้ นอกจำกนี ้ยังมีนักท่องเที่ยวสัญชำติเอเชียอื่นที่ขยำยตวัดีต่อเนื่อง อำทิ 

นกัท่องเที่ยวเกำหลีใต ้ญ่ีปุ่ น และลำว  

ภำครฐัไดใ้หค้วำมส ำคญักบั กำรขบัเคล่ือนภำคกำรท่องเที่ยวใหส้ำมำรถสนบัสนนุกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจไดอ้ยำ่ง

ต่อเนื่อง โดยวำงกลยทุธเ์พิ่มกำรเจำะตลำดกลุ่มนกัท่องเที่ยวรำยไดส้งูในประเทศจีน สรำ้งกำรกระจำยตลำดนกัท่องเที่ยวให้

มีควำมสมดุลมำกขึน้ เพื่อลดผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจีนในกลุ่มรำยไดป้ำนกลำงที่มีแนวโนม้ได้รับ

ผลกระทบจำกกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกิจและกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน กำรใหค้วำมส ำคญักบักำรรกัษำควำม

ปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวทัง้ในดำ้นชวีิตและทรพัยสิ์น กำรจดักิจกรรมส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องเพิ่มเตมิ

เพื่อดึงดูดนกัท่องเที่ยวรำยไดส้งูทัง้ในตลำดระยะไกล และในภูมิภำค กำรอ ำนวยควำมสะดวกและลดปัญหำกำรแออดัของ

จ ำนวนนักท่องเที่ยวในสถำนที่ท่องเที่ยวหลัก รวมถึงกำรรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวชำวไทยที่นิยมเดินทำงไปท่องเที่ยว

ต่ำงประเทศกลบัมำ ท่องเที่ยวในประเทศไทยมำกขึน้ 

จ ำนวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทำงเขำ้ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      *ท่ีมำ : ตวัเลขคำดกำรณ,์กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 
 

         ธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในสาธารณรัฐมัลดีฟส ์ 

 ปี 2562 ภำคกำรท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ยังคงมีกำรเติบโตไดด้ีโดยคำดว่ำมีจ ำนวน
นกัท่องเที่ยวทัง้สิน้กว่ำ 1.7 ลำ้นคน หรือเติบโตขึน้รอ้ยละ 14.7 โดยนกัท่องเที่ยวชำวยโุรปเป็นกลุ่มที่มีควำมส ำคญั มีสดัส่วน
สงูถึงรอ้ยละ 49 ของนกัท่องเที่ยวทัง้หมด ซึ่งนกัท่องเที่ยวชำวยโุรปที่เดินทำงมำท่องเที่ยวเป็นจ ำนวนมำกคอื เยอรมนั สหรำช
อำณำจกัร และอิตำลี โดยช่วงที่ผ่ำนมำนกัท่องเที่ยวจำกยุโรป เพิ่มขึน้ประมำณรอ้ยละ 15  ในส่วนนกัท่องเที่ยวจำกเอเซีย
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แปซิฟิกคิดเป็นรอ้ยละ 41 ของนกัท่องเที่ยวทัง้หมด ทัง้นีน้กัท่องเที่ยวจำกเอเชียแปซิฟิกสำมอนัดบัแรกไดแ้ก่ จีน อินเดีย และ
ญ่ีปุ่ น โดยนกัท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่ส  ำคญัคิดเป็นรอ้ยละ 17  ของนกัท่องเที่ยวโดยรวมทัง้หมด อย่ำงไรก็ตำม
นกัท่องเที่ยวจำกอินเดียเป็นกลุ่มที่มีกำรเติบโตถึงรอ้ยละ 84  คิดเป็นรอ้ยละ 9.7 ของจ ำนวนนกัท่องเที่ยวทัง้หมด  ส ำหรบัใน
ดำ้นเที่ยวบินพบว่ำจ ำนวนเที่ยวบินจำกสำยกำรบินต่ำง ๆ  มีกำรปรบัเพิ่มขึน้ และกำรที่สนำมบินอยู่ระหว่ำงกำรขยำยเพื่อ
รองรบันกัท่องเที่ยวไดส้งูสดุถึง 4 ลำ้นคน ท ำใหโ้ดยรวมอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมของสำธำรณรฐัมลัดีฟส์
จะยงัคงเติบโตไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

          แนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วปี 2563 

เศรษฐกิจไทยปี 2563 คำดว่ำจะขยำยตัวรอ้ยละ 1.5 – 2.5  โดยมีแรงสนับสนุนส ำคญั ประกอบดว้ย แนวโนม้กำร

ขยำยตวัของอุปสงคภ์ำยในประเทศทัง้ในดำ้นกำรใชจ้่ำยภำคครวัเรือน และ กำรลงทุนภำครฐัและเอกชน กำรปรบัตวัดีขึน้

อย่ำงชำ้ ๆ ของกำรส่งออกภำยใตแ้นวโนม้กำรปรบัตวัดีขึน้ อย่ำงชำ้ ๆ ของเศรษฐกิจโลก และกำรปรบัตวัของภำคกำรส่งออก

ต่อมำตรกำรกีดกันทำงกำรคำ้ที่จะมีควำมชัดเจนมำกขึน้ กำรด ำเนินมำตรกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจของภำครฐั ทั้งนี ้กำร

ขบัเคล่ือนภำคกำรท่องเที่ยวใหส้ำมำรถขยำยตวัและสนบัสนุนเศรษฐกิจในภำพรวมไดน้ัน้ภำครฐัไดใ้หค้วำมส ำคญักับกำร

เจำะตลำดกลุ่มนกัท่องเที่ยวรำยไดส้งู กำรกระจำยตลำดนกัท่องเที่ยวใหม้ีควำมสมดลุมำกขึน้ กำรรกัษำควำมปลอดภยัของ

นกัท่องเที่ยว กำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำมลภำวะทำงอำกำศ (PM 2.5) กำรจดักิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรอ ำนวย

ควำมสะดวกและลดปัญหำควำมแออดัของนกัท่องเท่ียว และกำรรณรงคใ์หน้กัท่องเที่ยวชำวไทยท่องเที่ยวในประเทศมำกขึน้ 

อย่ำงไรก็ตำม ปัจจยัที่ไม่แน่นอนทัง้ปัจจยัภำยในประเทศ และภำยนอกประเทศอำทิเช่น ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจในต่ำงประเทศ หรือนกัท่องเที่ยวกลุ่มคุณภำพบำงกลุ่มมีพฤติกรรมปรบัลดระยะเวลำกำรท่องเที่ยว และค่ำใชจ้่ำย

ส ำหรบัที่พักแรมลง รวมทั้งกำรที่อุปทำนยังมีอยู่ค่อนขำ้งมำกท ำใหเ้กิดภำวะกำรแข่งขันอย่ำงรุนแรง  ส่งผลใหผู้ป้ระกอบ

ธุรกิจโรงแรมจ ำเป็นที่จะตอ้งมีกำรปรบัตวัไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำ Loyalty Program กำรมอบขอ้เสนอพิเศษ หรือเพิ่มสัดส่วน

รำยไดจ้ำกกำรรบับรหิำรโรงแรมมำกขึน้ เพื่อช่วยลดควำมเส่ียงจำกปัจจยัที่ไม่แน่นอนของตลำดกำรท่องเที่ยว 

ส ำหรบัปี 2563 คำดวำ่คำ่เงินบำทเฉล่ียทัง้ปี 2563 มีแนวโนม้ที่จะอยู่ในชว่ง 30.5 – 31.5 บำทต่อดอลลำรส์หรฐัฯ1 

เท่ำกบัในปี 2562 โดยแมว้ำ่คำ่เงนิบำทมีแนวโนม้ที่จะยงัคงเผชิญกบัแรงกดดนัต่อกำรแขง็คำ่ต่อเนื่องจำกในช่วงครึง่หลงัของ

ปี 2562 แต่แนวโนม้กำรฟ้ืนตวัอย่ำงชำ้ๆ ของเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ทำ่มกลำงอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำลระยะยำว

ของประเทศเศรษฐกจิหลกัที่เริ่มปรบัตวัสงูขึน้ รวมทัง้แนวโนม้กำรคงนโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรฐัฯ และ กำร

ด ำเนินมำตรกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทยในกำรปรบัปรุงเกณฑเ์พื่อเอือ้ใหเ้งินทนุไหลออกมำกขึน้ จะช่วยลดแรงกดดนั

ต่อกำรแขง็คำ่ของเงินบำทในปี 2563 

ส ำหรบัธุรกิจโรงแรมในสำธำรณรฐัมลัดีฟสใ์นปี 2563 คำดว่ำจะเติบโตไดด้ีต่อเนื่องจำกปี 2562 เนื่องจำกปัจจยับวก

ในหลำยประเด็น ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง กำรด ำเนินกลยทุธก์ำรขยำยฐำนนกัท่องเที่ยวสู่กลุ่มระดบักลำง กำรขยำยจ ำนวนหอ้งพกั

และโครงสรำ้งพืน้ฐำนต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรขยำยรนัเวยแ์ละอำคำรผูโ้ดยสำร  ซึ่งสำมำรถรองรบัผูโ้ดยสำรไดส้งูถึง 4 ลำ้นคน

ต่อปี  โดยในปี 2563 คำดว่ำจ ำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึน้เป็นประมำณ 2  ลำ้นคน  กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักจะยังคงเป็น

นกัท่องเที่ยวจำกประเทศจีน เยอรมนี สหรำชอำณำจกัร อิตำลี และคำดว่ำนกัท่องเที่ยวจำกอินเดียและออสเตรเลียจะเป็น

กลุ่มที่เติบโตขึน้มำกในปี 2563  กล่ำวโดยสรุป ภำพรวมของธุรกิจโรงแรมในสำธำรณรฐัมัลดีฟสจ์ะยังเติบโตไดด้ีและจะ

เติบโตมำกยิ่งขึน้เมื่อส่วนต่อขยำยของท่ำอำกำศยำนและระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำนต่ำงๆ ด ำเนินกำรเสรจ็สิน้ตำมแผน  
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อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงตน้ของปี 2563 เกิดกำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 ท ำใหร้ฐับำลสำธำรณรฐัประชำชนจีน

ตอ้งสั่งจ ำกดักำรเดินทำงออกนอกประเทศของประชำชน ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว รวมถึงบรรยำกำศกำร

ท่องเที่ยวภำยในภมูิภำค ซึ่งขณะจดัท ำรำยงำนฉบบันี ้ยงัไม่สำมำรถประเมินผลกระทบได ้
แหล่งที่มำ 
 1/    ข่ำวกระทรวงกำรคลงั 
 2/   ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ office of the national economic and social development council  

 ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 

           บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบรหิำรควำมเส่ียงองคก์ร ซึ่งมีส่วน
ส ำคัญในกำรผลักดันใหธุ้รกิจเติบโตอย่ำงยั่งยืน บริษัทฯ จึงไดเ้ริ่มมีกำรประเมินควำมเส่ียงตัง้แต่ปี 2560 และด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่องเรื่อยมำ โดยระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ ในปัจจุบันอิงจำกมำตรฐำนของ The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) เพื่อเป็นมำตรฐำนระดบัสำกล 

บรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกิจกรรมดำ้นกำรบรหิำรควำมเส่ียงอย่ำงต่อเนื่องโดยมีกระบวนกำรท่ีส ำคญัดงันี ้ 

• จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงเพื่อระดมควำมคิดและประเมินควำมเส่ียงที่อำจจะ
เกิดขึน้ พรอ้มทั้งก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมเส่ียง และน ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเพื่อให้
ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะ 

• ก ำหนดใหม้ีกำรประเมินควำมเส่ียงของโครงกำรลงทนุ (Project Risk Management) และน ำเสนอรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรเพื่อขอควำมเห็นและขอ้เสนอแนะ 

• ติดตำมควำมคืบหนำ้ของมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง และทบทวนระดบัควำมเส่ียงเป็นรำยไตรมำส 

บริษัทฯ รำยงำนผลกำรประเมินควำมเส่ียงและกิจกรรมดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รต่อคณะกรรมกำรบรษิัท
เป็นรำยไตรมำส เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่อปัจจัยเส่ียงที่อำจจะเกิดขึน้ ทั้งนี ้ควำมเส่ียงที่ระบุไดม้ี
ดงัต่อไปนี ้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

• ควำมเส่ียงดำ้นควำมไม่แน่นอนจำกเศรษฐกิจและกำรเมือง : จำกภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยวทั้งธุรกิจกำรบินและโรงแรม ท ำใหจ้ ำนวนนกัท่องเที่ยวจำกบำงประเทศ เช่นชำวเยอรมนั และ
ชำวจีนที่เดินทำงมำเที่ยวประเทศไทยลดลดอย่ำงมำก และยงัมีปัจจยัจำกกำรถอนตวัออกจำกสหภำพยโุรปของส
หรำชอำณำจกัร (Brexit) ที่ส่งผลต่อเนื่องจำกปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในกำรกระจำยกำร
ลงทุนในโรงแรมที่ตัง้อยู่ในหลำกหลำยสถำนที่ (Diversified portfolio) ท ำใหม้ีกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยที่หลำกหลำย 
ไม่พึ่งพิงนกัท่องเที่ยวชำติใดชำติหนึ่งมำกเกินไป ส่งผลใหม้ีเสถียรภำพดำ้นรำยไดใ้นทำ้ยที่สดุ  

• ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนขยำยธุรกิจ: ในกำรขยำยกิจกำรของบริษัทฯ ซึ่งมีทัง้โครงกำรพฒันำเองและกำรควบรวม
กิจกำร ซึ่งกำรลงทุนขยำยธุรกิจใหม่อำจมีควำมเส่ียงหลำยดำ้น เช่น ควำมเส่ียงจำกกำรที่ผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ควำมเส่ียงจำกควำมล่ำชำ้ในกำรลงทุน ควำมเส่ียงจำกกำรพฒันำและกำรก่อสรำ้ง
โครงกำรที่พฒันำเองใหเ้ป็นไปตำมระยะเวลำและงบประมำณที่บริษัทฯ ก ำหนด และควำมเส่ียงในกำรหำจัดหำ
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แหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำโครงกำร เป็นตน้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงเหล่ำนีจ้ำกกำร
ก ำหนดขัน้ตอนใจกำรพิจำรณำกำรลงทนุอย่ำงเป็นระบบ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
ควำมเส่ียงของโครงกำรลงทุนนั้น  และมีกำรประเมินควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบกิจกำรเชิงละเอียด (Due 
Diligence) จำกกำรลงทนุรอบดำ้น เช่น ดำ้นกำรเงิน กฎหมำย บญัชี และภำษี เป็นตน้ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 

• ควำมเส่ียงดำ้นผลกำรด ำเนินงำน : ปัจจยัภำยนอกบำงประกำรส่งผลกระทบต่อรำยไดข้องบริษัทฯ ซึ่งเกิดจำกทัง้

สภำวะเศรษฐกิจโลก ท ำใหน้ักท่องเที่ยวมีแนวโนม้ที่จะลดงบประมำณกำรใชจ้่ำยในกำรท่องเที่ยวลง และกำร

เปล่ียนแปลงของค่ำเงินซึ่งอำจส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของโรงแรม ซึ่งทั้งสองปัจจัยเป็นตัวอย่ำงที่

ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงปรบักลยุทธก์ำรตลำดและกิจกรรมส่งเสริมกำร

ขำยเพื่อดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหม่และรกัษำกลุ่มลกูคำ้เดิมไว ้จดัหำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่เหมำะสมกับพืน้ที่ต่ำงๆ 

ส่งเสริมใหม้ีกำรเขำ้พกัซ ำ้ส ำหรบักลุ่มลกูคำ้ประจ ำของบริษัทฯ และมีกำรว่ำจ้ำงแบรนด ์Outrigger ในกำรบริหำร

โรงแรมในกลุ่ม Outrigger 6 แห่ง เนื่องจำกกลุ่ม Outrigger มีชื่อเสียงในกำรบรหิำรโรงแรมประเภทรีสอรท์ มีควำม

ช ำนำญในกำรปรบักลยทุธใ์หเ้ขำ้กบัภำวะกำรแข่งขนัและกลุ่มลกูคำ้ในประเทศนัน้ๆ สำมำรถสรำ้งผลก ำไรจำกกำร

ด ำเนินงำนไดต้ำมเป้ำหมำย ส ำหรบัโรงแรมอีก 2 แห่ง (Saii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hiltonและ 

Hard Rock Hotel Maldives) ในโครงกำร CROSSROADS ซึ่งเปิดด ำเนินกำรในเดอืนกนัยำยน 2562 ที่ผ่ำนมำ ใน

รอบปีนีโ้รงแรมทัง้ 2 แห่งมีค่ำใชจ้่ำยก่อนกำรเปิดด ำเนินงำน (Pre-operation) ซึ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ทั่วไปของ

กำรเปิดโรงแรมใหม่ ส่งผลใหปี้นีบ้รษิัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจดักำรค่อนขำ้งสงู อย่ำงไรก็ดี โรงแรมทัง้ 2 แห่ง

ไดร้บักำรตอบรบัและควำมเห็นในเชิงบวกจำกนกัท่องเที่ยวที่ไดเ้ขำ้พกั ท ำใหอ้ตัรำกำรเขำ้พกัเป็นไปตำมเป้ำหมำย

ในช่วงตน้ ซึ่งบริษัทฯ ยงัคงตอ้งหำกลยุทธท์ำงกำรตลำดต่ำงๆ ทัง้ในเรื่องของกำรขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำย กำร

ก ำหนดรำคำ กำรหำพันธมิตรทำงธุรกิจที่แข็งแกร่ง และกำรบริหำรต้นทุนจำกกำรด ำเนินงำน เพื่อให้ผล

ประกอบกำรของโรงแรมทัง้ 2 แห่งเติบโตขึน้และเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่บรษิัทฯ วำงไวใ้นอนำคต  

ความเสี่ยงด้านการเงนิ  

• ควำมผันผวนจำกอัตรำแลกเปล่ียน: กำรขำยสินคำ้และบริกำร ของโรงแรมของบริษัทฯ ในต่ำงประเทศใชส้กุล
เงินตรำของประเทศนัน้ๆ เช่น ดอลลำรส์หรฐั ปอนดส์เตอรลิ์ง และ/หรือยูโร เป็นตน้ ซึ่งหำกแหล่งที่มำของรำยได้
และแหล่งเงินทุนมีสกุลเงินที่แตกต่ำงกัน อำจท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนได ้อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ มี
นโยบำยลดควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนโดยใชว้ิธี “Natural Hedge” กล่ำวคือบริษัทฯ จะกูย้ืมเงินใหต้รงกบั
แหล่งที่มำของรำยไดใ้นประเทศนั้นๆ เพื่อให้ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงค่ำเงินต่อรำยได ้ก ำไร และแหล่ง
เงินทนุเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 

• ควำมผนัผวนจำกอตัรำดอกเบีย้: ควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้อำจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จำกเงินกูย้ืมของ
บรษิัทฯ ในส่วนท่ีเป็นอตัรำดอกเบีย้แบบลอยตวั ดงันัน้ บรษิัทฯจึงติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอตัรำดอกเบีย้อย่ำง
ต่อเนื่อง และเขำ้ท ำธุรกรรม Interest Rate Derivatives เพื่อเปล่ียนอตัรำดอกเบีย้จำกลอยตวัเป็นคงที่ตำมควำม
เหมำะสมของสภำวะตลำดอตัรำดอกเบีย้  
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ความเสี่ยงด้านนโยบายภาครัฐ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

• ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฎิบตัิตำมกฎระเบียบ: เนื่องดว้ยกลุ่มบริษัทมีกำรด ำเนินธุรกิจทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
ซึ่งตอ้งด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งนีห้ำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยภำครัฐ 
กฎหมำย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆ อำจส่งผลกระทบในดำ้นควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรปฏิบตัิให้
สอดคลอ้งและครบถว้นตำมกฎหมำย ซึ่งท ำใหก้ลุ่มบรษิัทมีควำมเส่ียงและมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนและควำม
เชื่อมั่นได ้อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษัทตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิตำมระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนในดำ้นต่ำงๆ โดยก ำหนดใหม้ีกำรติดตำมและพิจำรณำผลกระทบและแนวทำงกำร
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยต่ำงๆ ที่มีกำรเปล่ียนแปลงและมีผลกำรบงัคบัใชอ้ย่ำงใกลช้ิดและต่อเนื่อง ทัง้นี ้บรษิัทฯ ยงัมีที่
ปรึกษำทำงกฎหมำยที่มีควำมรูแ้ละเชี่ยวชำญทั้งในและต่ำงประเทศ ช่วยพิจำรณำและด ำเนินกำรในดำ้นต่ำงๆ 
เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำ กลุ่มบริษัทไดม้ีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งอย่ำงเคร่งครดั ทัง้กฎหมำย
ไทยและกฎหมำยต่ำงประเทศอย่ำงถกูตอ้ง 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม   
• ควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม: บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและใหค้วำมส ำคญักับกำรจดักำรดำ้น

ส่ิงแวดล้อมตลอดมำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงท ำโครงกำร #SeaYouTomorrow ซึ่งเป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรสรำ้ง

จิตส ำนึกในกำรรกัษำ หวงแหน และสรำ้งสมดลุใหธ้รรมชำติ นอกนี ้ยงัไดน้ ำแนวคิดกำรลดปรมิำณขยะพลำสติกที่

ใชค้รัง้เดียวมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินงำน โดยโรงแรมต่ำงๆในกลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ปล่ียนไปใชว้สัดุธรรมชำติหรือ

วสัดทุี่น ำกลบัมำใชซ้  ำ้ไดอ้ีกดว้ย 
ความเสี่ยงทีเ่กิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

• กำรคุกคำมทำงไซเบอร:์ ปัจจุบนัจ ำนวนภยัคุกคำมทำงไซเบอรเ์พิ่มขึน้อย่ำงรวดเร็วทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
และก่อใหเ้กิดผลกระทบทำงกำรเงินอย่ำงมำกต่อบรษิัทต่ำงๆ ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรป้องกนัภยัดงักล่ำว บรษิัทฯ ไดท้ ำ
กำรอพัเดท software และระบบกำรป้องกนัต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ และสรำ้งควำมตระหนกัรูด้ำ้นควำมปลอดภยัไซ
เบอรท์ี่ เก่ียวกับภัยคุกคำม เช่น ให้ควำมรูเ้ก่ียวกับกำรปฏิบัติเมื่อพบ กำรป้องกัน และกฎหมำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง  

• มำตรฐำนบญัชีใหม่ : จำกกำรติดตำมควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดขึน้ใหม่ระหว่ำงปี 2562 บริษัทฯ พบว่ำ มีควำมเส่ียง
ดำ้น Accounting & Reporting ซึ่งเกิดจำกกำรเปล่ียนมำตรฐำนบญัชีฉบบัใหม่ TFRS 9  และ TFRS 16 ซึ่งอำจจะ
ส่งผลกระทบต่อรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2563 ซึ่งบรษิัทฯ จะติดตำมผลกระทบจำกมำตรฐำน TFRS 9 
และ TFRS 16 และรำยงำนควำมคืบหนำ้ต่อไปในรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัทฯ ในปี 2563 
 

4. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีทรพัยสิ์นหลักที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย อสังหำริมทรพัยเ์พื่อ
กำรคำ้ ที่ดิน อำคำร และอุปกรณท์ี่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจโรงแรม และสิทธิกำรเช่ำโดยมีมลูค่ำรวม 20,957 ลำ้นบำท (ตำม
งบแสดงฐำนะทำงเงินรวม) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 
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ประเภทสินทรพัย ์ มลูค่ำ (ลำ้นบำท) 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรคำ้ (หรืออสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ)1 568  
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์(ธุรกิจโรงแรม)1 18,769  
สิทธิกำรเช่ำ 1,620  

รวม 20,957  
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการค้า 
 

โครงกำร ประเภทโครงกำร ที่ตัง้ 
ขนำดทีด่ินทัง้
โครงกำร 

 (ไร-่งำน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภำระผกูพนั 
(จดจ ำนอง

ทัง้หมด/บำงส่วน 
ไวก้บั) 

The Marina   at 
Crossroads 
Maldives 

พืน้ที่คำ้ปลีกใหเ้ช่ำ Emboodhoo Lagoon in Kaafu 
Atoll, the Republic of Maldives 

122-0-21 เป็นเจำ้ของ EXIM BANK2 

ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ ์(ธุรกิจโรงแรม) 

โครงกำร ประเภทโครงกำร ที่ตัง้ 
ขนำดทีด่ินขนำด
ที่ดินทัง้โครงกำร 
(ไร-่งำน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภำระผกูพนั 
(จดจ ำนอง

ทัง้หมด/บำงส่วน 
ไวก้บั) 

พีพี ไอสแ์ลนด ์วิลเลจ 
บีช รีสอรท์ 

โรงแรม บนเกำะพีพีดอน ต ำบลอ่ำวนำง 
อ ำเภอเมือง จังหวดักระบี่ 

167-1-42  เป็นเจำ้ของ KBANK3 

Saii Lagoon 
Maldives 

โรงแรม Emboodhoo Lagoon in Kaafu 
Atoll, the Republic of Maldives, 

37-0-94 เป็นเจำ้ของ EXIM BANK2 

Hard Rock Hotel 
Maldives 

โรงแรม Emboodhoo Lagoon in Kaafu 
Atoll, the Republic of Maldives, 

46-3-3 เป็นเจำ้ของ EXIM BANK2 

Outrigger Laguna 
Phuket Beach 
Resort 

โรงแรม ต ำบลเชิงทะเล อ ำเภอถลำง  
จงัหวดัภเูก็ต 

52-3-87 เป็นเจำ้ของ KBANK3 

Outrigger Fiji Beach 
Resort 

โรงแรม Conua District, Viti Levu Island, 
the Republic of Fiji 

967-1-24.75 เป็นเจำ้ของ ANZ4 

 
1  มลูค่ำตำมรำคำตลำดตำมงบกำรเงินรวม 
2  ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 
3  ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
4  Australia and New Zealand Banking Group Limited (Fiji Branch) 

5  Afrasia Bank Limited 
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โครงกำร ประเภทโครงกำร ที่ตัง้ 
ขนำดทีด่ินขนำด
ที่ดินทัง้โครงกำร 
(ไร-่งำน-ตร.ว.) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภำระผกูพนั 
(จดจ ำนอง

ทัง้หมด/บำงส่วน 
ไวก้บั) 

Castaway Island, Fiji โรงแรม Castaway (Qalito) Island,  
the Republic of Fiji 

183-2-39 เป็นเจำ้ของ ANZ4 

Outrigger Mauritius 
Beach Resort 

โรงแรม Allee des, Bel Ombre,  
the Republic of Mauritius 

55-1-87 เป็นเจำ้ของ Afrasia5 
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สิทธิการเช่า 

โครงกำร ประเภทโครงกำร ที่ตัง้ 
ขนำดทีด่ินขนำดที่ดินทัง้

โครงกำร 
(ไร-่งำน-ตร.ว.) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ เจำ้ของกรรมสิทธิ์ อำยสุญัญำ 
ภำระผกูพนั 

(จดจ ำนองทัง้หมด/
บำงส่วน ไวก้บั 

Castaway Island, 
Fiji 

โรงแรม Malolo District, Nadi,  
the Republic of Fiji  

183-2-39 เป็นเจำ้ของ Tokatoka Nalotulevu 
Mataqali Ketenamasi of 

the Solevu village 

เร่ิมสญัญำ 
1 กรกฎำคม 2536 
อำยสุญัญำ 89 ปี 

ANZ 1 

Outrigger Koh 
Samui Beach 
Resort 

โรงแรม ต ำบลมะเรต็ อ ำเภอเกำะ 
สมยุ จงัหวดัสรุำษฏรธ์ำนี 

12-3-32.5 เป็นเจำ้ของ นำยสมคิด พรหมจนัทร ์ เร่ิมสญัญำ 
1 พฤษภำคม 2547 
อำยสุญัญำ 30 ปี 

 

ไม่มี 

Outrigger 
Mauritius Beach 
Resort 

โรงแรม BelOmbre Beach, 
Savanne District, the 
Republic of Mauritius 

55-1-87.37 เป็นเจำ้ของ Government of Mauritius เร่ิมสญัญำ 
2 กมุภำพนัธ ์2547 

อำยสุญัญำ 59 ปี 4 เดือน 

Afrasia 2 

Outrigger Kanotta 
Maldives Resort 

โรงแรม Gaafu Dhaalu Atoll, the 
Republic of Maldives 

56-0-3.84 เป็นเจำ้ของ Government of the 
Republic of Maldives 
represented by the 
Ministry of Tourism                                          

เร่ิมสญัญำ 
5 พฤษภำคม 2548 
อำยสุญัญำ 50 ปี 

ไม่มี 

สนัติบรุี เกำะสมยุ โรงแรม บนเกำะสมยุ ต ำบลแม่น ำ้  
อ ำเภอเกำะสมยุ  
จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำน ี

56-3-93.7 เป็นเจำ้ของ บริษัท สิงห ์เอสเตท จ ำกดั 
(มหำชน) 

เร่ิมสญัญำ 
1 ธันวำคม 2561 
อำยสุญัญำ 90 ปี 

ไม่มี 

 
1 Australia and New Zealand Banking Group Limited (Fiji Branch) 
2 Afrasia Bank Limited 
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สิทธิการเช่า (ต่อ) 

โครงกำร ประเภทโครงกำร ที่ตัง้ 
ขนำดทีด่ินขนำดที่ดินทัง้

โครงกำร 
(ไร-่งำน-ตร.ว.) 

ลกัษณะกรรมสิทธิ ์ เจำ้ของกรรมสิทธิ์ อำยสุญัญำ 
ภำระผกูพนั 

(จดจ ำนองทัง้หมด/
บำงส่วน ไวก้บั 

Crossroads   โรงแรมและพืน้ที่คำ้
ปลีกใหเ้ชำ่ 

Emboodhoo Lagoon in 
Kaafu Atoll, the 
Republic of Maldives 

241-0-45 เป็นเจำ้ของ The Government of 
Maldives represented by 
the Ministry of Tourism 

เร่ิมสญัญำ 
9 กมุภำพนัธ ์2559 
อำยตุำมสญัญำ 50 ปี 

EXIM BANK 1 

 

 

 

 

 
1 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 
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5. ข้อพพิาททางกฏหมาย 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อสินทรพัยข์องบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย
ที่มีจ ำนวนสูงกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนผูถื้อหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยที่กระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่ำงมีนยัส ำคญั 
 
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

 
6.1 ข้อมูลทั่วไปบริษัท 

 (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562) 
 
ชื่อบรษิัท  : บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

S Hotels and Resorts Public Company Limited 
เลขทะเบียนบรษิัท : 0107562000190 
วนัจดทะเบียนเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดั : 3 พฤษภำคม 2562 
วนัท่ีหุน้สำมญัของบรษิัทฯ เริม่ท ำกำรซือ้ขำย
ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

: 12 พฤศจิกำยน 2562 

ประเภทธุรกิจ 
 

: บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding 
Company) ที่ประกอบธุรกจิบรหิำรจดักำรโรงแรมและลงทนุ 
ในธุรกิจโรงแรมระดบันำนำชำติ 

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ 10 ถนนวิภำวดีรงัสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2058 9888 โทรสำร: +66 (0) 2617 6444-5 
เว็บไซต:์ www.shotelsresorts.com 

หุน้สำมญั   
ทนุจดทะเบียน : 18,318,200,000 บำท  

ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 3,663,640,000 หุน้  
มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท 

ทนุช ำระแลว้ : 17,968,200,000 บำท  
ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 3,593,640,000 หุน้  
มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท 
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6.2 สรุปข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลทีบ่ริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562) 
 

ช่ือบริษัทและทีอ่ยู่ 
 

ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ชนิดของหุ้น 
จ านวนหุ้น
จ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 
มูลค่าหุ้น  

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

1 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน) 
123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ที่ 10 ถนนวิภำวดีรงัสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 
โทร. +66 (0) 2-050-5555 
โทรสำร  +66 (0) 2-617-6444-5 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน  
กำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัย ์กำร
ใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรหรือดำ้นเทคนิค 
และ/หรือกำรใหบ้ริกำรสนบัสนนุ  
แก่บริษัทในเครือ หรือสำขำของบรษิัท 

18,318,200,000 
บำท 

สำมญั 3,593,640,000 5 บำท 99.99  

2 บริษัท เอส โฮเทล พีพี ไอสแ์ลนด ์จ ากัด 
123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ที่ 10 ถนนวิภำวดีรงัสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 
โทร. +66 (0) 2-050-5555 
โทรสำร  +66 (0) 2-617-6444-5 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

300,000,000 บำท สำมญั 3,000,000 100 บำท 99.99  

3 
 

บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท ์จ ากัด 
123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ที่ 10 ถนนวิภำวดีรงัสิต  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 
โทร. +66 (0) 2-050-5555                     
โทรสำร  +66 (0) 2-617-6444-5 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

1,531,122,890บำท สำมญั 153,112,289 10 บำท 99.99    

4 S Hotels and Resorts (HK) Limited 
18th Floor, One Exchange Square, 8 Connaught Place 
Central, Hong Kong 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 42,632,000 สำมญั 42,632,000 1 100  
ปอนด ์ ปอนด ์

5 S Hotels and Resorts (UK) Ltd. 
The Broadgate Tower, 3rd Floor, 20 Primrose Street 
London, United Kingdom, EC2A 2RS  

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 500,000 สำมญั 500,000 1 100  
ปอนด ์ ปอนด ์

6 ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 1,000,000 สำมญั 1,000,000 1 50  
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ช่ือบริษัทและทีอ่ยู่ 

 
ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้น
จ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 
มูลค่าหุ้น  

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

FS JV Co Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 

ปอนด ์ ปอนด ์

7 FS Mezz Co Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 1,000,000 สำมญั 1,000,000 1 50  
 ปอนด ์ ปอนด ์

8 FS Mid Co Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 1,000,000 สำมญั 1,000,000 1 50  
ปอนด ์ ปอนด ์

9 FS Senior Co Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 1,000,000 สำมญั 1,000,000 1 50  
 ปอนด ์  ปอนด ์

10 Jupiter Hotels Holdings Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 27,100,000 สำมญั 27,100,000 1 50  
ปอนด ์ ปอนด ์

11 Jupiter Hotels Midco Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 27,100,000 สำมญั 27,100,000 1 50  
ปอนด ์ ปอนด ์

12 Jupiter Hotels Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 
 
 
  

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน  
และบริหำรลงทนุ และพฒันำโรงแรม 

35,776,000 สำมญั 35,750,000 1 ปอนด ์ 50 

ปอนด ์ บรุิมสิทธิ 26,000 1 ปอนด ์
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ช่ือบริษัทและทีอ่ยู่ 

 
ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้น
จ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 
มูลค่าหุ้น  

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

13 Jupiter Hotels Wetherby Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

4,505,000 สำมญั 4,500,000 1 ปอนด ์ 50  
ปอนด ์ บรุิมสิทธิ 5,000 1 ปอนด ์

14 Jupiter Hotels Management Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

1 สำมญั 1 1 50  
ปอนด ์ ปอนด ์

15 FS JV License Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 3,264,000 สำมญั 3,264,000 1 50  
ปอนด ์ ปอนด ์

16 FS Mid License Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 1 สำมญั 1 1 50  
ปอนด ์ ปอนด ์

17 The Hotelier Group Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 8,022,378.7 สำมญั 80,223,787 0.1 50  
ปอนด ์   ปอนด ์ 

18 Aston Hotels Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

3,000,000 สำมญั 3,000,000 1 50  
ปอนด ์ ปอนด ์

19 Aston Ventures Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

1,000,000 สำมญั 1,000,000 1 50  
ปอนด ์ ปอนด ์

20 Aston Hotels (Sheffield) Limited 
40 Oxford Road, High Wycombe, BUCKS HP11 2EE  
from 54 Portland Place, London, W1B 1DY 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

1,000,000ปอนด ์
 

สำมญั 1,000,000 1  
ปอนด ์

50 
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ช่ือบริษัทและทีอ่ยู่ 

 
ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้น
จ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 
มูลค่าหุ้น  

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

21 S Hotels and Resorts (SC) Co., Ltd.    
Oliaji Trade Centre, 1st Floor, Victoria, Mahe' 
the Republic of Seychelles 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 500,000,000 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

สำมญั 177,700,001 1 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
 

22 S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. 
38 Beach Road, #29-11 South Beach Tower  
Singapore 189767 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน  
และบริหำรลงทนุ และพฒันำโรงแรม 

245,096,094 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

สำมญั 245,096,094 1 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
 

23 บริษัท ณ. นิมมำน จ ำกดั 
63/182 หมู่ที่ 5 ต ำบลบ่อผดุ อ ำเภอเกำะสมยุ  
จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำน ี

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

118,000,000 บำท สำมญั 11,800 10,000 บำท 100 
 

24 บริษัท ลำกนู่ำ พำรำไดซ ์จ ำกดั 
323 หอ้งเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนศรีสนุทร ต ำบลเชิงเลน  
อ ำเภอถลำง จงัหวดัภเูก็ต 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 1,000,000 บำท สำมญั 100,000 10 บำท 99.99 
 

25 บริษัท ลำกนู่ำ บีช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
323 หมู่ที่ 2 ถนนศรีสนุทร ต ำบลเชิงเลน อ ำเภอถลำง 
จงัหวดัภเูก็ต 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 10,000,000 บำท สำมญั 
บรุิมสิทธิ 

600,000 
400,000 

10 บำท 
10 บำท 

100 
 

26 บริษัท ลำกนู่ำ ภเูก็ต คลบั จ ำกดั 
323 หมู่ที่ 2 ถนนศรีสนุทร ต ำบลเชิงเลน อ ำเภอถลำง  
จงัหวดัภเูก็ต 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

373,000,000 บำท สำมญั 
บรุิมสิทธิ 

37,137,000 
163,000 

10 บำท 
10 บำท 

100 
 

27 บริษัท ลำกนู่ำเซอรว์ิส จ ำกดั 
54 หมู่ที่ 4 ถนนศรีสนุทร ต ำบลเชิงเลน อ ำเภอถลำง  
จงัหวดัภเูก็ต 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

90,500,000 บำท สำมญั 905,000 100 บำท 27 
 

28 บริษัท เมดิสนั ออฟชอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ที่ 22 ถนนวิภำวดีรงัสิตแขวง
จอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 500,000 บำท สำมญั 100,000 5 บำท 99.99 
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ช่ือบริษัทและทีอ่ยู่ 

 
ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้น
จ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 
มูลค่าหุ้น  

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

โทรศพัท ์+66 (0) 2-050-5555 
โทรสำร  +66 (0) 2-617-6444-5 

29 Saltlake Resorts Ltd 
Allee Des Cocotiers Royal, Bel Ombre 
The Republic of Mauritus 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

216,505,000 
มอริเชียส รูปี 

สำมญั 216,505 1,000 
มอริเชียส รูปี 

100 
 

30 Castleton Hotels and Resorts Pte. Ltd. 
9 Raffles Place, #26-01 Republic Plaza 
Singapore 048619 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 1,734,000  
ดอลลำรส์หรฐัฯ 

สำมญั 1,734,000 1 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
 

31 Hillview Global Pte Limited 
KPMG, Level 10, BSP Suva Central, Renwick Road, 
Suva The Republic of Fiji 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 10,000   
ดอลลำรส์หรฐัฯ 

สำมญั 2 1 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
 

32 OC Pte Limited 
KPMG, Level 10, BSP Suva Central, Renwick Road 
Suva, The Republic of Fiji 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

9,546,323  
ดอลลำรส์หรฐัฯ 

สำมญั 9,546,323 1 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
 

33 OH Pte Limited 
KPMG, Level 10, BSP Suva Central, Renwick Road 
Suva, The Republic of Fiji 
 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 9,444,406  
ดอลลำรฟี์จ ิ

สำมญั 9,444,406 1 ดอลลำรฟี์จิ 100 
 

34 OHH (Fiji) Pte Limited 
KPMG, Level 10, BSP Suva Central, Renwick Road 
Suva, The Republic of Fiji 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 2 ดอลลำรฟี์จิ สำมญั 2 1 ดอลลำรฟี์จิ 100 
 

35 Hillview Pte Limited 
KPMG, Level 10, BSP Suva Central, Renwick Road 
Suva, The Republic of Fiji 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

14,338,979 
ดอลลำรฟี์จ ิ

สำมญั 14,338,979 1 ดอลลำรฟี์จิ 100 
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ช่ือบริษัทและทีอ่ยู่ 

 
ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้น
จ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 
มูลค่าหุ้น  

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

36 O.K.M Pvt Ltd 
H. Orchid Maage, 02nd Floor, Ameer Ahmed Magu, K. 
Male', The Republic of Maldives 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

154,200 รูฟียำห ์ สำมญั 1,000 154.20 รูฟี
ยำห ์

100 
 

37 APAC Holding, LLC 
MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED 
P. O. Box 309 Ugland House, South Church Street 
George Town, Grand Cayman KY1-1104  
Cayman Islands 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน ไม่มีก ำหนดไว ้ สมำชิก ส่วนลงทนุของ
สมำชิก 

235,003,573.33
ดอลลำรส์หรฐัฯ 

ไม่มีรำคำพำร ์ 100 
 

38 Madison Offshore Holdings I, LLC 
MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED 
P. O. Box 309 Ugland House, South Church Street 
George Town, Grand Cayman KY1-1104,  
Cayman Islands 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน ไม่มีก ำหนดไว ้ สมำชิก ส่วนลงทนุของ
สมำชิก 

36,162,058.55
ดอลลำรส์หรฐัฯ 

ไม่มีรำคำพำร ์ 100 
 

39 OTRG APAC Holdings, LLC 
MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED 
P. O. Box 309 Ugland House, South Church Street 
George Town, Grand Cayman KY1-1104 
Cayman Islands 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน ไม่มีก ำหนดไว ้ สมำชิก ส่วนลงทนุของ
สมำชิก 

135,867,297.38
ดอลลำรส์หรฐัฯ 

ไม่มีรำคำพำร ์ 100 
 

40 OHL US LLC 
71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน ไม่มีก ำหนดไว ้ สมำชิก ส่วนลงทนุของ
สมำชิก 

20,975,604 
ดอลลำรส์หรฐัฯ 

 
 

ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
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ช่ือบริษัทและทีอ่ยู่ 

 
ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้น
จ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 
มูลค่าหุ้น  

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

41 OCL US LLC 
71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน ไม่มีก ำหนดไว ้ สมำชิก ส่วนลงทนุของ
สมำชิก 

11,966,753 
ดอลลำรส์หรฐัฯ 

ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
 
 

42 AREH III LLC 
71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน ไม่มีก ำหนดไว ้ สมำชิก ส่วนลงทนุของ
สมำชิก 

-26,991,361 
ดอลลำรส์หรฐัฯ 

ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
 

43 AREH II LLC 
71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน ไม่มีก ำหนดไว ้ สมำชิก ส่วนลงทนุของ
สมำชิก 

40,030,955 
ดอลลำรส์หรฐัฯ 

ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
 

44 LBR LLC 
71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน ไม่มีก ำหนดไว ้ สมำชิก ส่วนลงทนุของ
สมำชิก 

12,753,212 
ดอลลำรส์หรฐัฯ 

ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
 

45 APAC REAL ESTATE HOLDINGS LLC 
71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน ไม่มีก ำหนดไว ้ สมำชิก ส่วนลงทนุของ
สมำชิก 

100,935,067 
ดอลลำรส์หรฐัฯ 

ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
 

46 SHR GLOBAL HOLDINGS II LLC 
71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA 
 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน ไม่มีก ำหนดไว ้ สมำชิก ไม่มีก ำหนดไว ้ ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
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ช่ือบริษัทและทีอ่ยู่ 

 
ประเภทธุรกิจ  ทุนจดทะเบียน  ชนิดของหุ้น 

จ านวนหุ้น
จ าหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 
มูลค่าหุ้น  

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ)  

47 SHR GLOBAL HOLDINGS LLC 
71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน ไม่มีก ำหนดไว ้ สมำชิก ส่วนลงทนุของ
สมำชิก 

119,784,667 
ดอลลำรส์หรฐัฯ 

ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
 

48 SHR HOTELS USA, INC. 
71 Washington Street, Reno, Nevada 89503, USA 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 25,000 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

สำมญั 25,000 1 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
 

49 Prime Locations Management 2 Ltd. 
Oliaji Trade Centre, 1st Floor, Victoria, Male' 
the Republic of Seychelles 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 500,000,000 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

สำมญั 
 

1 1 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100 
 

50 Prime Locations Management 3 Ltd. 
Oliaji Trade Centre, 1st Floor, Victoria, Male' 
the Republic of Seychelles 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 65,000,000 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

สำมญั 8,000,000 1 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

100  

51 Dream Islands Development 2 Private Limited 
#02-01, Millennia Tower, 10 Ameer Ahmed Magu Male' 
20026, Republic of Maldives 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

92,520 รูฟียำห ์ สำมญั 6,000  15.42 รูฟียำห ์ 99.98  

52 Dream Islands Development 3 Private Limited 
#02-01, Millennia Tower, 10 Ameer Ahmed Magu Male' 
20026, Republic of Maldives 

ด ำเนินธุรกิจบริหำรลงทนุและพฒันำ
โรงแรม 

2,000 รูฟียำห ์ สำมญั 2,000  1 รูฟียำห ์ 99.98  

53 SW Development Holding Co. Ltd 
Oliaji Trade Centre, 1st Floor, Victoria, Male' 
the Republic of Seychelles 

ด ำเนินธุรกิจเขำ้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 500,000,000 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

สำมญั 2  1 ดอลลำร์
สหรฐัฯ 

50.00  
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6.3 บุคคลอ้างอิงอื่น 
 

6.3.1 นายทะเบียนหลักทรัพยห์ุน้สามัญและใบส าคัญแสดงสทิธิ  
บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท:์ +66 (0) 2009 9000 หรือ SET Contact Center : +66 (0) 2009 9999 
โทรสำร:  +66 (0) 2009 9991 
Email: SETContactCenter@set.or.th 
 

6.3.2 ผู้สอบบัญช ี
บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 
โดย  นำยชำญชยั ชยัประสิทธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 3760 หรือ 
 นำยพิสิฐ ทำงธนกลุ               ผูส้อบบญัชีอนญุำต เลขท่ี 4095 หรือ 
 นำยบญุเรือง เลิศวเิศษวิทย ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เลขท่ี 6552  
เลขที่ 179/74-80 อำคำรบำงกอก ซิตี ้ทำวเวอร ์ชัน้ 15  ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ  
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2344 1000 
โทรสำร :  +66 (0) 2286 8200 
 
 

หมำยเหต ุ: ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี        
(แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไวใ้นเว็บไซตข์องคณะก ำกับหลกัทรพัยแ์ละดูแลหลกัทรพัยท์ี่  www.sec.co.th. 
หรือในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ที่ www.shotelsresorts.com 
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ส่วนที ่2 
 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุน้  

7.1 หลักทรัพยข์องบริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน)  

ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562 บรษิทัฯ มีโครงสรำ้งเงินทนุท่ีส ำคญัดงัต่อไปนี ้ 
หุน้สำมญั 
• ทนุจดทะเบียน 18,318,200,000.00 บำท  

ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 3,663,640,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท  
• ทนุท่ีออกและช ำระแลว้ 17,968,200,000.00 บำท  

ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 3,593,640,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท 
บรษิัทฯ ไม่มีกำรออกหุน้ประเภทอื่น นอกเหนือจำกหุน้สำมญั 

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562 ซึง่เป็นวนัท่ีบรษิัทฯ ขอรวบรวมรำยชื่อผูถื้อหุน้เป็นกรณีพิเศษ จดัท ำโดยบรษิัท ศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั บรษิัทฯ มีกำรกระจำยกำรถือหุน้ ดงันี ้
 
ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ (%) 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 3,593,640,000 100.00 
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย   
• นิติบคุคล 2,350,639,977 65.41 
• บคุคลธรรมดำ 703,675,853 19.58 

รวม 3,054,315,830 84.99 
ผู้ถือหุ้นสัญชาตติ่างด้าว   
• นิติบคุคล 537,128,431 14.95 
• บคุคลธรรมดำ 2,195,739 0.06 

รวม 539,324,170 15.01 
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และมีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 ล ำดบัแรกดงันี ้
 

ล าดับ ชื่อ จ านวนหุ้น 
ร้อยละของ
ทุนช าระแล้ว 

1. บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ อินเตอร ์จ ำกดั 1,746,506,820 48.600 
2. เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ (เอสจี) พีทีอ.ี แอลทีดี. 409,677,100 11.400 
3. บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก 41,413,300 1.152 
4. กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ พนกังำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศ

ไทย ซึ่งจดทะเบียนแลว้ 
36,583,400 1.018 

5. กองทนุเปิด กรุงศรีหุน้ระยะยำวปันผล 33,727,600 0.939 
6. กองทนุเปิด ภทัร หุน้ระยะยำวปันผล 31,949,600 0.889 
7. บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ำกดั (มหำชน) 28,673,165 0.798 
8. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 27,000,000 0.751 
9. ส ำนกังำนประกนัสงัคม โดย บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 25,565,400 0.711 
10. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 24,775,200 0.689 

 รวม 2,405,871,585 66.947 
 
ขอ้มลูกำรถือหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ของกรรมกำรและผูบ้รหิำร แสดงไวใ้นตำรำงกำรถือครองหลกัทรพัยบ์รษิัทฯ ของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำร  
 

ข้อจ ากัดการถือครองหุ้นสามญัโดยบุคคลต่างด้าว 
บรษิัทฯ มีขอ้จ ำกดักำรถือครองหลกัทรพัยข์องบคุคลต่ำงดำ้ว (Foreign Limit) ไวท้ี่รอ้ยละ 49 ของทนุจดทะเบยีน 

ช ำระแลว้ โดย ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2562 บรษิัทฯ มีบคุคลต่ำงดำ้วถือครองหลกัทรพัยร์อ้ยละ 15.01 ของทนุจดทะเบยีน
ช ำระแลว้ 

7.3 การออกหลักทรัพยอ์ื่น 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้ของบริษัทฯ (PO Warrant) ให้แกก่รรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษทัสิงห ์เอสเตท จ ากัด (มหาชน) (“S”) บริษัทย่อยของ S และบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ของบริษทัฯ 

              ตำมที่ไดร้บัอนุมตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชุมผูถื้อหุน้ เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2562 และ 
26 เมษำยน 2562 ตำมล ำดบั บริษัทฯ จะจัดใหม้ีหุน้เพื่อรองรบักำรออกและเสนอขำย PO Warrant ใหแ้ก่กรรมกำรและ
พนกังำนของสิงห ์เอสเตท บริษัทย่อยของสิงห ์เอสเตท ของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ ำนวน 70,000,000 
หุน้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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ชื่อผูเ้สนอขำย บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

ประเภทและชนิดของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สำมำรถโอน
เปล่ียนมือได ้เวน้แต่เป็นกรณีตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยจะเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และ/หรือพนกังำนของ (1) บริษัทฯ (2) บริษัทย่อยของบริษัทฯ (3) สิงห ์เอสเตท 
และ (4) บรษิัทย่อยของสิงห ์เอสเตท ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 

อำยขุองใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

ไม่เกิน 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ที่ออกและเสนอขำย 

ไม่เกิน 70,000,000 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย 0 บำท 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ ใบส ำคัญแสดงสิทธิจ ำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนไดจ้ ำนวน 1 หุน้ (อำจ
เปล่ียนแปลงในภำยหลงัตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ) 

รำคำและระยะเวลำกำรใช้
สิทธิ 

เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรือพนกังำน
ที่ไดร้บัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้สำมำรถใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ 
ในจ ำนวนและรำคำกำรใชสิ้ทธิที่ครบก ำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลำดงันี ้โดยรำคำกำรใช้
สิทธิดงักล่ำวจะไม่เปล่ียนแปลงไปตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิในช่วงระยะเวลำใชสิ้ทธิครัง้ถัดไป 
ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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ล ำดบั ระยะเวลำใชสิ้ทธิ รำคำใชสิ้ทธิ 
จ ำนวนที่

สำมำรถใชสิ้ทธิ 
1 ช่วงเดือนที่ 3 – 24 

นบัจำกวนัท่ีออก
และเสนอขำย

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

รำคำหุน้ท่ีเสนอ
ขำยต่อประชำชน
ทั่วไปเป็นครัง้แรก
ของบรษิัทฯ 

รอ้ยละ 30 ของ
ใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ไดร้บั
จดัสรรทัง้หมด 

2 ช่วงเดือนที่ 6 – 24 
นบัจำกวนัท่ีออก
และเสนอขำย

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

รำคำที่อตัรำรอ้ยละ 
105 ของรำคำหุน้ที่
เสนอขำยต่อ

ประชำชนทั่วไปเป็น
ครัง้แรกของบรษิัทฯ 

รอ้ยละ 30 ของ
ใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ไดร้บั
จดัสรรทัง้หมด 

3 ช่วงเดือนที่ 12 – 24 
นบัจำกวนัท่ีออก
และเสนอขำย

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

รำคำที่อตัรำรอ้ยละ 
110 ของรำคำหุน้ที่
เสนอขำยต่อ

ประชำชนทั่วไปเป็น
ครัง้แรกของบรษิัทฯ 

รอ้ยละ 40 ของ
ใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่ไดร้บั
จดัสรรทัง้หมด 

ทั้งนี ้ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชส้ิทธิในวันท ำกำรสุดทำ้ยในทุก 3 เดือน นับ
จำกวันที่ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้วันใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยซึ่งจะตรง
กับวนัครบก ำหนดระยะเวลำ 2 ปีนบัแต่วนัที่ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดย
หำกวันใช้สิทธิดังกล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัทฯ  ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัหยดุท ำกำรนัน้ 

จ ำนวนหุน้ท่ีออกเพื่อ
รองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 70,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท คิดเป็นไม่เกินรอ้ยละ 2.10 ของทุน
ช ำระแลว้ของ SHR ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ประชำชนเป็นครัง้แรก 

วิธีกำรจดัสรร บริษัทฯ จะจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ  ให้แก่บุคคลที่
ก ำหนดซึ่งไดแ้ก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และของสิงห ์เอสเตท  
(รวมถึงบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ และของสิงห ์เอสเตท) 

ทัง้นี ้รำยละเอียดคุณสมบตัิผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรร กำรใชสิ้ทธิจองซือ้ และเงื่อนไขที่จ  ำเป็น
อื่น ใหก้รรมกำรผูร้บัมอบอ ำนำจของบรษิัทฯ และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมกำรของบรษิัทฯ 
มอบหมำยเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดต่อไป 

เงื่อนไขกำรใชสิ้ทธิ 1. ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนของบรษิัทฯ หรือสิงห ์เอสเตท (รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือของ
สิงห ์เอสเตท) โดยผูบ้ริหำรและ/หรือพนักงำนตอ้งมีอำยุกำรท ำงำนในบริษัทฯ 
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หรือสิงห ์เอสเตท (รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือของสิงห ์เอสเตท) ไม่ต ่ำ
กว่ำ 1 ปี ณ วนัท่ีมีกำรใชสิ้ทธิ 

2. ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสำบสญูตำมค ำสั่งศำล 
ไรค้วำมสำมำรถ และ/หรือเสมือนไรค้วำมสำมำรถ ใหท้ำยำทตำมพินัยกรรม 
หรือผูอ้นุบำล หรือผูพ้ิทกัษ์ (แลว้แต่กรณี) ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว
สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวได้
ตำมสิทธิที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิผูน้ัน้ไดร้บั ณ วนัที่ถึงแก่กรรม หรือสำบสญู
ตำมค ำสั่งศำล ไรค้วำมสำมำรถ หรือเสมือนไรค้วำมสำมำรถ ตำมแต่กรณี โดย
สำมำรถใชสิ้ทธิดงักล่ำวไดจ้นครบอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจัดสรรนัน้ 

3. ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ก) เกษียณอำยตุำมระเบียบของบรษิัทฯ หรือ
สิงห ์เอสเตท (รวมถึงบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ หรือของสิงห ์เอสเตท) หรือพน้จำก
ต ำแหน่งกรรมกำรตำมวำระ หรือ (ข) ไดโ้อนย้ำยสังกัดหรือยำ้ยบริษัทตำมที่
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือสิงห ์เอสเตท (รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
หรือของสิงห ์เอสเตท) เห็นชอบ โดยที่กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนดงักล่ำว
ยงัคงเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือพนกังำนของบรษิัทฯ หรือสิงห ์เอสเตท (รวมถงึ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือของสิงห ์เอสเตท) ณ วนัที่ใชสิ้ทธิ ใหผู้ถื้อใบส ำคญั 
(ในกรณีเกษียณอำยุ หรือพน้ต ำแหน่งตำมวำระ) หรือกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือ
พนักงำนดังกล่ำว (กรณีโอนย้ำยสังกัด หรือบริษัท) สำมำรถใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิไดจ้นครบอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไดร้ับจัดสรรนั้น 
(แลว้แต่กรณี) 

4. กรณีที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิพน้สภำพจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือ
พนกังำนของบรษิัทฯ หรือสิงห ์เอสเตท (รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือของ
สิงห ์เอสเตท) ก่อนหรือในวันใชสิ้ทธิ ดว้ยเหตุอื่นนอกจำกกรณีตำม (2) – (3) 
ขำ้งตน้ หรือดว้ยเหตุอื่นนอกจำกกรณีตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ (ถำ้มี) ใหก้รรมกำร 
ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทฯ หรือสิงห ์เอสเตท  (รวมถึงบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ และของสิงห ์เอสเตท) รำยนั้น ไม่สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบัดงักล่ำวได ้และใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลืออยู่
เป็นอนัถกูยกเลิกและสิน้สภำพลงในทนัที 

5. เมื่อพน้วันใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมัญตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิไดป้ฏิบัติตำม
เงื่อนไขกำรใชสิ้ทธิที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
สละสิทธิกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือและใบส ำคญัแสดงสิทธิสิน้
สภำพลงในทันทีโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิ
เรียกรอ้งใดๆ จำกบรษิัทฯ หรือสิงห ์เอสเตท (รวมถึงบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ หรือ
ของสิงห ์เอสเตท) 
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ระยะเวลำกำรเสนอขำย บริษัทฯ จะเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำ 1 ปีนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิ และจะเสนอขำยใหแ้ลว้เสรจ็ครัง้เดียวพรอ้มกบักำรเสนอขำย
หุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไปเป็นครัง้แรก 

ระยะเวลำกำรแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทฯ จะตอ้งแจง้ 
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิระหว่ำงเวลำ 9.00 – 15.00 น. ของวนัท ำกำรของบรษิัทฯ ภำยใน
ระยะเวลำ 5 (หำ้) วนัท ำกำรก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย ใหแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิไม่นอ้ยกว่ำ 15 (สิบหำ้) วัน
ก่อนวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ หำกวนัใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบรษิัทฯ ใหผู้ถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัหยดุนัน้ 

ทัง้นีบ้รษิัทฯ อำจขอสงวนสิทธิกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัของบรษิทัฯ ในช่วงเวลำ 1 เดือน
ก่อนกำรรำยงำนงบกำรเงินประจ ำปี และ/หรือ รำยไตรมำส (แลว้แต่กรณี) ต่อตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) และในกรณีอื่นๆ ตำมที่ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรของบรษิัทฯ จะพิจำรณำเห็นสมควร 

วนัหมดอำยใุบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ตลำดรองของใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

ไม่มี เนื่องจำกบริษัทฯ จะไม่น ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี ้ไปจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ตลำดรองของหุน้สำมญั
เพิ่มทนุท่ีเกดิจำกกำรใช้
สิทธิ 

บริษัทฯ จะน ำหุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขำยในครัง้นีเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution)  

ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้นี ้กรณีที่มีกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทนุรองรบัจนครบทัง้จ ำนวน คือ 70,000,000 หน่วย แต่ผูใ้ชสิ้ทธิไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไรหรือสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม 
(Control Dilution) ซึ่งจะลดลงในอัตรำรอ้ยละ 1.91 ของส่วนแบ่งก ำไรหรือสิทธิในกำร
ออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม โดยค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทุนท่ีออกเพื่อรองรบักำร
เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้นี ้หำรดว้ยผลบวกของ 1) จ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทั้งหมด 2) จ ำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรทั่ วไป จ ำนวน 
1,437,456,000 หุ้น) กับ 3) จ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับกำรเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ 
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𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

=
70,000,000

2,156,184,000 + 1,437,456,000 + 70,000,000
 

ผลกระทบดำ้นรำคำ (Price Dilution)  

ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้นี ้กรณีที่มีกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุนรองรบัจนครบทั้งจ ำนวน คือ 70,000,000 หน่วย จะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบดำ้น
รำคำต่อหุน้ของบริษัทฯ (Price Dilution) ณ วนัที่หุน้ของบริษัทฯ เขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ เนื่องจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิที่ก ำหนดจะเป็นรำคำที่ไม่ต  ่ำกว่ำรำคำหุน้สำมัญ
เพิ่มทนุท่ีเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไปเป็นครัง้แรกของบรษิัทฯ 

เงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษำ
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม เมื่อเกิด
เหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้

(ก) เมื่อบรษิัทฯ เปล่ียนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบรษิัทฯ อนัเป็นผลมำ

จำกกำรรวมหรือกำรแบ่งแยกหุน้สำมญัที่ไดอ้อกแลว้ของบรษิัทฯ 

(ข) เมื่อบริษัทฯ มีกำรเสนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ในรำคำต ่ำ ซึ่งรำคำเฉล่ียต่อหุน้ของ

หุน้สำมญัที่ออกใหม่ที่ค  ำนวณไดต้ ่ำกวำ่ มลูค่ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัทัง้หมดของ

บริษัทฯ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของบรษิัทฯ ที่ท  ำกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำด

หลกัทรพัยฯ์ ในระหว่ำงระยะเวลำ 7 วนัท ำกำรติดต่อกันก่อนวนัใชสิ้ทธิ (“ราคา

ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”) เกินกว่ำรอ้ยละ 10 

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิม และ/หรือ ประชำชนและนกัลงทนุทั่วไป และ/หรือบคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่

กรณี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพยใ์นกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมัญ 

หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั โดยรำคำเฉล่ียของหุน้สำมญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรบั

สิทธิดงักล่ำวต ่ำกว่ำรำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัทฯ เกินกว่ำรอ้ยละ 10 

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ของบรษิัทฯ 

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำรอ้ยละ 90 ของก ำไรสุทธิหลังหกั

ภำษีเงินได้ของบริษัทฯ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ 

ส ำหรบังบกำรเงินเฉพำะของบรษิัทฯ ตลอดอำยุใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำย

ในครัง้นี ้
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(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ และ

ผลประโยชนใ์ดๆ อนัพึงได ้โดยเหตุกำรณใ์ดๆ นัน้ไม่ไดก้ ำหนดอยู่ในขอ้ (ก) ถึง 

(จ) 

เหตใุนกำรตอ้งออกหุน้ใหม่
เพื่อรองรบักำร
เปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิ 

เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขในกำรปรบั
สิทธิตำมที่ก ำหนดไวใ้นข้อก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สำมัญเพิ่มทุน ซึ่งเป็นเหตุที่ก ำหนดไวต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 
34/2551 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่
ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) 

นำยทะเบยีนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

บรษิัทฯ 

 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หลังหกั
ภำษีเงินไดน้ิติบุคคลและหลังหักส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมกฎหมำยและบริษัทฯก ำหนดไวใ้นแต่ละปี โดยอัตรำกำร
จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจเปล่ียนแปลงไปจำกที่ก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงนิ สภำพคล่อง 
ควำมจ ำเป็นในกำรลงทุน กำรลงทุนเพิ่มเติม กำรขยำยธุรกิจ กำรส ำรองเงินไวเ้พื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนภำยในบริษัทฯ เงื่อนไขและขอ้จ ำกัดตำมที่ก ำหนดไวใ้นสัญญำกูย้ืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ีย วขอ้งในกำร
บริหำรงำนตำมที่คณะกรรมกำร และ/ หรือผูถื้อหุน้ของบริษัทเห็นสมควร โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะไม่เกินก ำไร
สะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ และเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง โดยเมื่อคณะกรรมกำรบรษิัทมีมติ
เห็นชอบให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปีแลว้ จะต้องน ำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกำร
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมตัิใหจ้่ำยเงินปันผลไดแ้ละใหร้ำยงำนใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
ทรำบในกำรประชมุครำวต่อไป 
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การถือครองหลักทรัพยบ์ริษทัฯ ของกรรมการและผู้บริหาร 1     

 
 

รายช่ือ 

 
 

ต าแหน่ง 

หุ้นสามัญ ใบส าคัญแสดงสิทธิ SHR-W1 

ณ วันที ่30 ธันวาคม 2562 ณ วันที ่30 ธันวาคม 2562 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุน
ช าระแล้ว 

จ านวน (หน่วย) ร้อยละของใบส าคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือ 

1  นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย ์ ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

- - 1,500,000 2.1429 

     คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - 

2  นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธิ ์ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

- - 1,000,000 1.4286 

     คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - 

3  นำยจกัร บญุ-หลง กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

  
1,000,000 1.4286 

     คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - 

4  ดร. ชญำนิน เทพำค ำ กรรมกำร 40,020 0.0011% 1,000,000 1.4286 

     คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - 

5  นำยนริศ เชยกลิ่น กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 

1,060,060 0.0295% 1,000,000 1.4286 

     คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - 
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รายช่ือ 

 
 

ต าแหน่ง 

หุ้นสามัญ ใบส าคัญแสดงสิทธิ SHR-W1 

ณ วันที ่30 ธันวาคม 2562 ณ วันที ่30 ธันวาคม 2562 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุน
ช าระแล้ว 

จ านวน (หน่วย) ร้อยละของใบส าคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือ 

6  นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุเบอร ์ กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร 

- - 1,250,000 1.7857 

     คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - 

7  นำงฐิติมำ รุง่ขวญัศิริโรจน ์ กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

- - 1,500,000 2.1429 

     คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - 

8  นำยฐิติ ทองเบญจมำศ กรรมกำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำรดำ้นกำรปฎบิตัิกำรโครงกำรCROSSROADS 

- - 1,000,000 1.4286 

     คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - 

9  นำยธีระชำติ นมุำนิต กรรมกำร 100,000 0.0028 1,500,000 2.1429 

     คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - 

10  นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ กรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำรกำรเงิน 
เลขำนกุำรบริษัท  

- - 1,208,650 1.7266 

     คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - 
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รายช่ือ 

 
 

ต าแหน่ง 

หุ้นสามัญ ใบส าคัญแสดงสิทธิ SHR-W1 

ณ วันที ่30 ธันวาคม 2562 ณ วันที ่30 ธันวาคม 2562 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละของทุน
ช าระแล้ว 

จ านวน (หน่วย) ร้อยละของใบส าคัญ
แสดงสิทธิคงเหลือ 

11  นำงสำวกนัตก์นิษฐ์ วิจิตรเจริญ ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 10,000 0.0028 1,062,500 1.5179 

     คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - 

13  นำงกรกมล ตนัตินำม ผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลและวฒันธรรมองคก์ร - - 875,000 1.2500 

     คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - 

14   นำงสำวเมก อลิซำเบธ อีแวนส ์ ผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด - - 575,000 0.8214 

     คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - 
  

15  นำงสำวเอลินอร ์เอลิซำเบธ เดรนเนน สปินเดล หวัหนำ้ฝ่ำยกำรจดักำรรำยไดแ้ละกลยทุธก์ำรตลำด - - 575,000 0.8214 

     คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ   - - - - 

กรรมการและผู้บริหารถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนช าระแล้ว 1,210,080 0.0362 - - 

 
 
 
 
__________________________________ 
1 รำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ริหำรตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 23/2551 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 
โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นดงันี ้
 

 

 
 

หมำยเหต:ุ คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนมุตัิกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเม่ือวนัที่ 26 กุมภำพนัธ ์2563 

 

บริษัทฯ มีโครงสรำ้งกำรจัดกำรที่มีกำรแบ่งแยกบทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรชดุย่อย และฝ่ำยบรหิำร ออกจำกกนัอย่ำงชดัเจนเพื่อใหม้ีกำรถ่วงดลุอ ำนำจและสำมำรถตรวจสอบได ้ดงันี ้

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบไปดว้ยกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิที่มีประสบกำรณห์ลำกหลำยในแต่ละสำขำวิชำชีพ 
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และ
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมทัง้ตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่
จะไดร้บักำรไวว้ำงใจใหบ้ริหำรกิจกำรที่มหำชนเป็นผูถื้อหุน้ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มีกรรมกำรจ ำนวน 8 ท่ำน ประกอบดว้ย 

- กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 7 ท่ำน โดยในจ ำนวนนีเ้ป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ทำ่น ซึ่งคดิเป็นสดัส่วน
เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ 

- กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 1 ท่ำน   

       รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  

 
ชื่อ 

 
ต าแหน่ง 

 
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 
1. นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย ์ ประธำนกรรมกำร 

กรรมกำรอิสระ  
10 มกรำคม 2562 
30 พฤศจิกำยน 2561 

  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 10 มกรำคม 2562 
2. นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธิ์ กรรมกำรอิสระ  30 พฤศจิกำยน 2561 

กรรมกำรตรวจสอบ 30 พฤศจิกำยน 2561 
3. นำยจกัร บญุ-หลง   กรรมกำรอิสระ 30 พฤศจิกำยน 2561 

กรรมกำรตรวจสอบ 30 พฤศจิกำยน 2561 
4. ดร.ชญำนิน เทพำค ำ 

 
กรรมกำร 
 

วำระที ่1 - 10 พฤศจิกำยน 2558 
วำระที่ 2 - 27 เมษำยน 2559 
วำระที่ 3 - 30 เมษำยน 2561 

5. นำยนริศ เชยกลิ่น 
 

กรรมกำร วำระที ่1 - 10 พฤศจิกำยน 2558 
วำระที่ 2 - 28 เมษำยน 2560 
วำระที่ 3 - 26 เมษำยน 2562 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 10 มกรำคม 2562 

6. นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คุยเบอร ์ กรรมกำร  14 พฤศจิกำยน 2561 
กรรมกำรบริหำร 10 มกรำคม 2562 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 1 มกรำคม 2562 

  7. นำยธีระชำติ นมุำนิต กรรมกำร  
 

วำระที ่1 - 10 มกรำคม 2562 
วำระที ่2 - 26 เมษำยน 2562 

8. นำยฐิติ ทองเบญจมำศ1 กรรมกำร วำระที ่1 - 28 กมุภำพนัธ ์2561 
วำระที่ 2 - 30 เมษำยน 2561 
วำระที่ 3 - 26 เมษำยน 2562 

9. นำงฐิติมำ  รุง่ขวญัศิริโรจน ์ กรรมกำร   29 มิถุนำยน 2561 

  กรรมกำรบริหำร 10 มกรำคม 2562 

 
โดยมีนำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธเ์ป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิัทฯ  

หมำยเหต ุ 1 นำยฐิติ ทองเบญจมำศ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเม่ือวนัที่ 1 ธันวำคม 2562 เพ่ือด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร     
ดำ้นกำรปฏิบตัิกำรโครงกำร CROSSROADS 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทัฯ 

นำยชญำนิน เทพำค ำ และนำยนริศ เชยกล่ิน ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทบัตรำส ำคญัของบริษัทฯ หรือ 
กรรมกำรคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม 1. ลงลำยมือชื่อร่วมกับกรรมกำรคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม 2. และประทับตรำส ำคญั
ของบรษิัทฯ 

กลุ่มของกรรมกำรแบ่งเป็นดงันี ้ 
กลุ่ม 1. นำยชญำนิน เทพำค ำ นำยนรศิ เชยกล่ิน นำงฐิติมำ รุง่ขวญัศิรโิรจน ์ 
กลุ่ม 2. นำยธีระชำติ นมุำนิต นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุเบอร ์

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ประจ าปี 2562 

ล าดับ รายช่ือกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างปี 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
(ประชุม 8 คร้ัง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(ประชุม 7 คร้ัง) 

 จ านวนคร้ัง   %   จ านวนคร้ัง   %  

1 นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย ์ 8/8 100 7/7 100 - 

2 นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธิ ์ 7/8 88 7/7 100 ไดร้บัแต่งตัง้เป็นประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเม่ือ

วนัที่   26 ก.พ. 2563 
3 นำยจกัร บญุ-หลง 8/8 100 7/7 100 - 

4 ดร. ชญำนิน เทพำค ำ 7/8 88  - - - 

5 นำยนริศ เชยกลิ่น 7/8 88  - -  - 

6 นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุเบอร ์ 8/8 100  - -  ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเม่ือวนัที่ 26 ก.พ. 2563 

7 นำงฐิติมำ รุง่ขวญัศิริโรจน ์ 8/8 100  - -  ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเม่ือวนัที่ 26 ก.พ. 2563 

8 นำยฐิติ ทองเบญจมำศ /1 8/8 100  - -  - 

9 นำยธีระชำติ นมุำนิต  /2 7/7 100 -   - - 

 
หมำยเหต:ุ  
1 นำยฐิติ ทองเบญจมำศ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเม่ือวนัที่ 1 ธันวำคม 2562 เพ่ือด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรดำ้นกำรปฏบิตัิกำร
โครงกำร CROSSROADS 
/2 นำยธีระชำติ นมุำนิต ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตำมมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 10 มกรำคม 2562 
ซึ่งขณะนัน้ไดมี้กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ผำ่นไปแลว้ 1 ครัง้ 
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ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวม 8 คร้ัง ในการประชุมคร้ังใด หากมีกรรมการท่านท่ีไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมได ้เน่ืองจากติดภารกิจไปต่างประเทศเร่งด่วนหรือติดภารกิจอื่น จะแจง้ให้เลขานุการบริษทัทราบล่วงหน้า 
เพื่อแจง้ต่อประธานกรรมการบริษทัฯ  
 
คณะกรรมการชุดย่อย 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย ์ ประธำน 
2. นำยจกัร บญุ-หลง กรรมกำร 
3. นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมกำร 

 
คณะกรรมการบริหาร 
1. นำยนรศิ เชยกลิ่น ประธำน 
2. นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุเบอร ์ กรรมกำร 
3. นำงฐิติมำ รุง่ขวญัศิรโิรจน ์ กรรมกำร 
4. นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ กรรมกำร 

 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ ประธำน 
2. นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุเบอร ์ กรรมกำร 
3. นำงฐิติมำ รุง่ขวญัศิรโิรจน ์ กรรมกำร 

หมำยเหต:ุ   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวนัที่ 26 กมุภำพนัธ ์2563 

 
รำยละเอียดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยในแต่ละคณะ 

ปรำกฎในหวัขอ้ 9. “กำรก ำกบัดแูลกิจกำร” 
 

8.2 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ฝ่ำยจดักำรของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรระดบัสงูจ ำนวน 6 ท่ำน ดงันี ้
 

รายช่ือผูบ้ริหาร ต ำแหน่ง 
1. นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุเบอร ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
2. นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกำรเงิน 

3. นำงสำวกนัตก์นิษฐ์  วิจิตรเจรญิ ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน 

4. นำงกรกมล  ตนัตินำม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบคุคลและแบรนดค์ลัเจ่อร ์
5. นำงสำวเมก อลิซำเบธ อีแวนส ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย 

6. นำงเอลินอร ์เอลิซำเบธ เดรนเนน สปินเดล หวัหนำ้ฝ่ำยกำรจดักำรรำยไดแ้ละกลยทุธก์ำรตลำด 
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กำรเปล่ียนแปลงของผูบ้รหิำรภำยหลงัวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีดงันี ้ 

1. นำงสำว เฉินหยู ลู่  ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหำร ในต ำแหน่ง ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและภำพลักษณอ์งคก์ร        
มีผลในวนัท่ี 1 มีนำคม 2563 

2. นำงสำวเมก อลิซำเบธ อีแวนส์ ผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย  ลำออกจำกบริษัทฯ มีผลในวันที่                
29 กมุภำพนัธ ์2563 

3. นำงเอลินอร ์เอลิซำเบธ เดรนเนน สปินเดล หัวหนำ้ฝ่ำยกำรจัดกำรรำยไดแ้ละกลยุทธ์กำรตลำด  ลำออกจำก
บรษิัทฯ มีผลในวนัท่ี 29 กมุภำพนัธ ์2563 

4. นำงกรกมล  ตนัตินำม ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบุคคล และแบรนดค์ลัเจ่อร ์ลำออกจำกบริษัทฯ มีผลในวนัที่ 15 มีนำคม 
2563 

 

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตัง้ผูม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และมีควำมเหมำะสมในกำรท ำหนำ้ที่เป็น
เลขำนุกำรบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมีนำยชัยรตัน ์ศิวะพรพันธ์ ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ โดยไดร้บักำรแต่งตัง้เมื่อวนัที่          
8 สิงหำคม 2562 โดยปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดก้ ำหนดไวต้ำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2551 ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติ เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิัทฯ 
มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 
หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท ปรำกฎอยู่ในหวัขอ้ “กำรก ำกับดแูลกิจกำร”  9.2 คณะกรรมกำรชดุ

ย่อยและเลขำนกุำรบรษิัทฯ  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับเลขานุการบริษทั  

ชื่อ – นำมสกลุ   :   นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ 
ต ำแหน่ง : กรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกำรเงิน และเลขำนกุำรบรษิัท 
อำย ุ : 37 ปี 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ :   8 สิงหำคม 2562 
สดัส่วนกำรถือหุน้ :    ไม่มี 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้รหิำร: ไม่มี 
 
ประวัติการศึกษา  
     -    Master of Business Administration – Finance, University of Illionis – Urbana Champaign  
     ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
     -    เศรษฐศำสตรบ์ณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท่ี 101/2562 
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ประวัติการอบรมอืน่ๆ  
     -     หลกัสตูรทบทวนและเพิ่มพนูควำมรูส้  ำหรบัผูป้ฏิบตัิงำนในสำยงำนท่ีปรกึษำกำรเงินประจ ำปี 2562 สมำคมบรษิัท     
           หลกัทรพัยไ์ทย 
     -     หลกัสตูร RE-CU CEO รุ่นท่ี 5 จดัโดย สมำคมผูบ้รหิำรธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย ์จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
     -     Strategic CFO รุน่ 6/2561 จดัโดย ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
     -     Certificate in Investor Relations 2016 จดัโดย ชมรมนกัลงทนุสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย 
     -     Thai Intelligent Investors Program (TIIP 9) จดัโดย สถำบนัวิทยำกำรผูล้งทนุไทย 
 
ประวัติการท างาน 

2561 – 2562     ผูอ้  ำนวยกำรอำสโุสฝ่ำยบรหิำรกำรเงิน บรษิัท สิงห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
     2554 – 2561       ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยตลำดทนุและนกัลงทนุสมัพนัธ ์บรษิัท บี.กรมิ เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
     2551 – 2553      ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวำณิชธนกจิ บรษิัทหลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
     2550 – 2551      Relationship Manager ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ ไทย 

 
 บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้  นำงสำว กันตก์นิษฐ์ วิจิตเจริญ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต.   
ใหท้ ำหนำ้ที่ผูค้วบคุมดูแลบญัชี โดยปฏิบตัิหนำ้ที่จดัท ำบญัชีแสดงผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน จดัท ำงบกำรเงิน
และจัดใหม้ีกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยผูต้รวจบัญชีที่ไดร้บัอนุญำตจดัส่งรำยงำนทำงบัญชีใหก้ับหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง
และปฏิบตัิหนำ้ที่อื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูร้บัผิดชอบสงูสดุฝ่ำยกำรเงินและบญัชี  
 ปัจจบุนั นำงสำว กนัตก์นษิฐ์ วจิติเจรญิ ด ำรงต ำแหน่ง ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน ไดผ่้ำนกำรอบรม
หลกัสตูรกำรเตรียมควำมพรอ้มทำงบญัชแีละกำรเงิน (Orientation course) ตำมเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. จำก           
ศนูยส่์งเสรมิกำรพฒันำควำมรูต้ลำดทนุ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี  

ชื่อ – นำมสกลุ   :   นำงสำวกนัตก์นิษฐ์ วิจติรเจรญิ 
ต ำแหน่ง : ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
อำย ุ : 53 ปี 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ :    10 มกราคม 2562 
สดัส่วนกำรถือหุน้ :    10,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้รหิำร: ไม่มี 
 
ประวัติการศึกษา  
     -    บรหิำรธุรกิจบณัฑิต สำขำบญัชี มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั      
ประวัติการอบรม 
  -    หลกัสตูร หลกักำรภำษีมลูค่ำเพิม่ของธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ทัง้ในส่วนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร รวมทัง้กำร

เฉล่ีย ภำษีซือ้ที่ถกูตอ้ง 
           จดัโดย บรษิัท ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั 
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     -     Update มำตรฐำนกำรบญัชีปี 2561 จดัโดย บรษิัท บญุรอดบรวิเวอรี่ จ ำกดั 
     -     หลกัสตูร Advanced Excel Charts for Accounting Presentation (กำรน ำเสนอขอ้มลูทำงบญัชีดว้ย Advanced 

Excel Charts) จดัโดย บรษิัท ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั 
     -     หลกัสตูรเจำะลกึวเิครำะหง์บกำรเงิน จดัโดย บรษิัท ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนติิ จ ำกดั 

  -     หลกัสตูร 41 ประเด็นกบั 7 มำตรฐำนกำรบญัชี เพื่อกำรจดัท ำบญัชีอยำ่งถกูตอ้ง จดัโดย บรษิทั ฝึกอบรมและ
สมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั 

  -     หลกัสตูร COSO 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยใน รุน่ท่ี 1/59 จดัโดย สภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรม
รำชปูถมัภ ์

 
การอบรมเพื่อพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางดา้นบญัชี 

-     หลกัสตูร CFO' s Orientation Course for New IPOs รุน่ท่ี 3 จดัโดยศนูยส่์งเสรมิกำรพฒันำควำมรูต้ลำดทนุ ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 26-27 มกรำคม 2562  

 
ประวัติการท างาน 
     2557 – 2558      ผูอ้  ำนวยกำร สำยกำรเงินและบญัชี บรษิัท บทูิค กรุ๊ป จ ำกดั 
     2553 – 2556 หวัหนำ้ฝ่ำยกำรเงิน ฮิลตนั โฮเทล็ แอนด ์คอนรำด ประเทศไทย 
     2550 – 2553 หวัหนำ้ฝ่ำยกำรเงินและบญัชี บรษิัท บทูิค กรุ๊ป จ ำกดั 
     2549             ผูจ้ดักำร ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน บรษิัท ควอลิตี ้กรุ๊ป จ ำกดั 

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

หลักเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
            คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ โดยค ำนึงถึง
ประเด็นต่ำงๆ ดงันี ้

- ควำมเหมำะสมกบัหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร  
- กำรเชื่อมโยงค่ำตอบแทนกบัผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของบรษิัทฯ  
- กำรเปรียบเทียบกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรของบรษิัทจดทะเบียนอื่นๆ ท่ีอยู่ในธุรกิจเดียวกนั และมีขนำดใกลเ้คียงกนั 

ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 ไดม้ีมติอนมุตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัทฯ และกรรมกำรชดุย่อยในรูปของ
ค่ำตอบแทนประจ ำเป็นรำยเดือน เบีย้ประชมุ สิทธิพิเศษในกำรเขำ้พกัและใชบ้รกิำรโรงแรมของบรษิทัในกลุ่ม ดงันี ้
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ประเภทค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย1 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

1. เบีย้ประชมุ (เฉพำะกรรมกำรอิสระ) 
(บำท/คน/ครัง้) 

50,000 30,000 30,000 20,000 

2. ค่ำตอบแทนประจ ำ 
(บำท/คน/เดือน) 

100,000 40,000 

เฉพำะคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

30,000 20,000 

3. สิทธิพิเศษในกำรเขำ้พกัและใชบ้ริกำรโรงแรมของ
บริษัทในกลุ่ม  
(บำท/คน/ปี) 

100,000 100,000 - - 

              หมำยเหต ุ      1 ยกเวน้ คณะกรรมกำรบริหำรจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชมุ 

 
           สรุปค่ำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินส ำหรับกรรมกำรบริษัทฯ จ ำนวน 9 รำย ในปี 2562 รวมเป็นจ ำนวนทั้งสิ ้น
7,482,833.88 บำท ประกอบดว้ย 

 1.  ค่ำตอบแทนประจ ำ (รำยเดือน) จ ำนวน 5,840,000 บำท  
 2.  เบีย้ประชมุ 

- คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จ ำนวน 850,000 บำท  
- คณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 490,000 บำท  

 3.  สิทธิพิเศษในกำรเขำ้พกัและใชบ้ริกำรโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ตำมที่ใชจ้ริง) จ ำนวน 302,833.88 
บำท  

 4. โบนสั - ไม่มี 
 (รำยละเอียดตำมที่แสดงในตำรำง “ค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินส ำหรบักรรมกำร ประจ ำปี 2562”)  
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ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2562 
ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน (บาท) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน1 

เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนอ่ืน2 ค่าตอบแทนรวม 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ  

1 นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย ์ ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

1,560,000.00 400,000.00 210,000.00 - 2,170,000.00 

2 นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธิ ์ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

720,000.00 210,000.00 140,000.00 - 1,070,000.00 

3 นำยจกัร บญุ-หลง กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

720,000.00 240,000.00 140,000.00 97,500.35 1,197,500.35 

4 ดร. ชญำนิน เทพำค ำ กรรมกำร 480,000.00 - - - 480,000.00 
5 นำยนริศ เชยกลิ่น กรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 
480,000.00 - - - 480,000.00 

6 นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุเบอร ์ กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร 

480,000.00 - - - 480,000.00 

7 นำงฐิติมำ รุง่ขวญัศิริโรจน ์ กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

480,000.00 - - 89,304.05 569,304.05 

8 นำยฐิติ ทองเบญจมำศ3 กรรมกำร 440,000.00 - - 89,620.75 529,620.75 

9 นำยธีระชำติ นมุำนิต  กรรมกำร 480,000.00 - - 26,408.73 506,408.73 

รวม 5,840,000.00 850,000.00 490,000.00 302,833.88 7,482,833.88 
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หมำยเหต:ุ  

1 ที่ประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2562 วนัที่ 26 เมษำยน 2562 มีมติอนมุตัิค่ำตอบแทนประจ ำรำยเดือนใหก้บัประธำนกรรมกำร 100,000 บำท/คน/เดือน กรรมกำร 40,000 บำท/คน/เดือน (จ่ำยเฉพำะกรรมกำรอิสระ) 
  และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 30,000 บำท/คน/เดือน กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 บำท/คน/เดือน          
2 สิทธิพิเศษในกำรเขำ้พกัและใชบ้ริกำรโรงแรมของบริษัทในกลุ่ม ตำมที่ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บำท/คน/ปี โดยจะบนัทึกเป็นค่ำตอบแทนตำมที่มีกำรใชบ้ริกำรจริง 
3 นำยฐิติ ทองเบญจมำศ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 1 ธันวำคม 2562 เพื่อไปดูแลโครงการ Crossroads ของบริษัท 
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ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
       
           รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ค่ำตอบแทนรวมของผูบ้ริหำรบริษัทฯ 4 รำยแรกนับจำกประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร  และทุกต ำแหน่งเทียบเท่ำรำยที่ 4 รวมทั้งสิน้ 6 รำย เป็นเงินจ ำนวน 40,745,103.33 บำท โดยแบ่ง
ออกเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือนและเบีย้เลีย้งจ ำนวน 28,572,986.67 บำท  เงินรำงวัลพิเศษจ ำนวน 6,392,330.00 
บำท เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ จ ำนวน 2,325,020.00 บำท และอื่น ๆ จ ำนวน 3,454,766.66 บำท    

 ผูบ้รหิำรบรษิัทฯ ที่เป็นสมำชิกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพจะไดร้บัอตัรำสมทบรอ้ยละ 5 ของอตัรำเงินเดือน ตำมระเบียบ
ขอ้บงัคบักองทนุส ำรองเลีย้งชีพซึ่งถือปฏิบตัิโดยทั่วไปของบรษิัทฯ 
 
หมำยเหต ุ ผูบ้ริหำรบริษัทฯ 4 รำยแรกนับจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และทุกต ำแหน่งซึ่งเทียบเท่ำรำยท่ี  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 

2562 ไดแ้ก ่
1. นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุเบอร ์ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2. นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรกำรเงิน (เขำ้ด ำรงต ำแหน่งวนัท่ี 1 ตลุำคม 2562) 
3. นำงสำวกนัตก์นิษฐ์ วิจิตรเจริญ ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
4. นำงกรกมล ตนัตินำม ผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลและวฒันธรรมองคก์ร 
5. นำงสำวเมก อลิซำเบธ อีแวนส ์ ผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด 
6. นำงสำวเอลินอร ์เอลิซำเบธ เดรนเนน สปินเดล หวัหนำ้ฝ่ำยกำรจดักำรรำยไดแ้ละกลยทุธก์ำรตลำด  

 
8.4.2  ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตัวเงนิ 
 
ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชน (PO Warrant) ทีอ่อกและเสนอ 
ขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย  
 

เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน  2562 บรษิัทไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัที่จดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิำรและพนกังำน
ของบรษิัท ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิทัใหญ่ บรษิัทใหญ่และบรษิัทย่อยในเครือ และผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิัทและบรษิัท
ย่อย จ ำนวน 70 ลำ้นหน่วย โดยมีอำย ุ2 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีออก และไม่มีรำคำเสนอขำย อนมุตัิโดยที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2562 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหก้รรมกำรและพนกังำนไดม้ีส่วนรว่มในควำมเป็นเจำ้ของบรษิัท เสรมิสรำ้งขวญั
และก ำลงัใจในกำรปฏิบตังิำน และสรำ้งแรงจงูใจบคุลำกรใหท้ ำงำนกบับรษิัทฯ ในระยะยำว ทัง้นี ้เงื่อนไขในกำรใชสิ้ทธิตอ้ง
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของบรษิัท อตัรำกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัและรำคำกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีออกสิทธิมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปนี ้
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  จ านวนที่ อัตราการใช้สิทธิ  
 ราคาใช้สิทธิ สามารถ ต่อ 1 หน่วย ก าหนดเวลาการใช้สิทธิ 

ล าดับ (บาทต่อหน่วย) ใช้สิทธิ* ใบส าคัญแสดงสิทธิ เร่ิม สิน้สุด 
      

1 5.20 รอ้ยละ 30 1:1 28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 
2 5.46 รอ้ยละ 30 1:1 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 
3 5.72 รอ้ยละ 40 1:1 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

 
* จ ำนวนที่สำมำรถใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร 

 
รำยละเอียดของ PO Warrant หรือ SHR-W1 แสดงไวใ้นหวัขอ้ “ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้” ทัง้นี ้ไม่มีกรรมกำร

และพนกังำนรำยใดไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้นี ้เกินกว่ำรอ้ยละ  5 ของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดที่
ออกและเสนอขำยในครัง้นี ้
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ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2562 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

 ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใชต่ัวเงนิ 

ใบส าคัญแสดงสทิธิ (SHR W-1) 

จ านวน 
(หน่วย) 

% ของใบส าคัญแสดง
สิทธทิีอ่อกและเสนอขาย 

1 นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย ์ ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

       1,500,000  2.14 

2 นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำม
เส่ียง 

       1,000,000  1.43 

3 นำยจกัร บญุ-หลง กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

       1,000,000  1.43 

4 ดร. ชญำนิน เทพำค ำ กรรมกำร        1,000,000  1.43 

5 นำยนรศิ เชยกลิ่น กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

       1,000,000  1.43 

6 นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุ
เบอร ์

กรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

       1,250,000  1.79 

7 นำงฐิติมำ รุง่ขวญัศิรโิรจน ์ กรรมกำร 
กรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

       1,500,000  2.14 

8 นำยฐิติ ทองเบญจมำศ กรรมกำร        1,000,000  1.43 
9 นำยธีระชำติ นมุำนิต  กรรมกำร        1,500,000  2.14 

รวม     10,750,000  15.36 
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8.5 บุคลากร  

8.5.1  จ านวนผู้บริหารและพนักงาน 

ปี 2562 บริษัทฯ ธุรกิจโรงแรม รวม 

พนกังำนปฏิบตักิำร/บรกิำร (คน) - 1,299 1,299 

พนกังำนบรหิำร (คน) 5 120 125 

พนกังำนในส ำนกังำนใหญ่ (คน) 31 - 31 
รวม (คน) 36 1,419 1,455 

 

จ านวนผู้บริหารและพนักงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

     แบ่งตามประเภทธุรกิจ       แบ่งตามเพศ 

 

 

  

    แบ่งตามระดับชั้น           แบ่งตามช่วงอายุ 

 

  
 

 

990

465

Male Female

1330

125

พนกังำนบริหำร (คน) ผูบ้ริหำร

339

1033

83

ต ่ำกวำ่ 30 ปี 30-50 50+

36 

1,419 

บรษัิทฯ ธุรกิจโรงแรม
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8.5.2  การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานทีส่ าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

บรษิัทฯ มีจ ำนวนพนกังำน ณ สิน้ปี 2560  2561 และ 2562 เท่ำกบั 686 คน  722 คน และ 1,455 คน ตำมล ำดบั 

ปี 2560 2561 2562 

จ ำนวนพนกังำน ณ สิน้ปี 686 722 1,455 

 

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่าน 

บรษิัทฯ ไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำน ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและงบกำรเงินของบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั 

8.5.4 การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย ์

           เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ มีควำมมุ่งมั่นอย่ำงสงูในกำรพฒันำพนกังำน บรษิัทฯ มีควำมเชื่อว่ำ พนกังำน คือ หนึ่งใน
ทรพัยสิ์นที่มีค่ำสงูสดุของบริษัทฯ เรำท ำงำนอย่ำงใกลช้ิดกับที่ปรกึษำภำยนอกเพื่อพฒันำ Employee Value Proposition 
หรือเรียกอีกชื่อว่ำ SVP (S Hotels & Resorts Employee Value Proposition) SVP ไดส้รุปโครงสรำ้งของงำนทรัพยำกร
บุคคลและวฒันธรรมองคก์รของบรษิัทฯ เพื่อใหเ้ป็นที่รูจ้กัในฐำนะองคก์รที่น่ำร่วมงำนดว้ยในอุตสำหกรรมกำรบริกำร โดย
เชิญชวนบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ เหมำะสม ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำที่เป็นเอกลกัษณ ์ และมุ่งสรำ้งควำมผกูพนัระหว่ำง
พนกังำนกบัองคก์รอย่ำงยั่งยืนผ่ำนกำรพฒันำสำยอำชีพของพนกังำนแต่ละบคุคล 
 

Organizational Development and Brand Culture Establishment  

           เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ ไดพ้ฒันำ “Our PRIDE 
Moments” ที่สะทอ้นถึงมมุทัง้ 8 มิติที่เรำมีควำมมุ่งมั่นสรำ้ง
บรรยำกำศและองคก์รที่น่ำอยู่ใหก้บัพนกังำน  ผ่ำนกำรวำง
ระบบกิจกรรมของ Recognition, Celebration, Survey & 
Feedback, Well Being of our employees, Training & 
support, Team Activities, Community Event and 
Rewards. 
บรษิัทฯ มุ่งมั่นสรำ้งบรรยำกำศในกำรท ำงำนท่ียกย่องกำร
สรำ้งสรรส่ิงดีๆ ใหก้บัองคก์ร เพื่อเป็นแรงบนัดำลใจในกำร
ขบัเคล่ือนใหพ้นกังำนท่ำนอื่นปฎิบตัิตำม  เช่น กิจกรรมกำร
ฉลองวนัเกดิ กิจกรรมวนัครบรอบกำรท ำงำน ทัง้นีเ้พื่อสรำ้ง
ควำมผกูพนักบัองคก์ร 
เรำใหค้วำมส ำคญักบักำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนกำรส ำรวจในทกุกิจกรรมที่บรษิัทฯ จดัขึน้ รวมถงึกำรฝึกอบรมและพฒันำ
ทัง้นีผู้บ้รหิำรทกุท่ำนใหก้ำรสนบัสนนุกำรตอบรบันโยบำยเปิดรบัฟังควำมคิดเห็น เพื่อแสดงใหค้วำมโปรง่ใสในกำรบรหิำร
จดักำรท่ีมีต่อพนกังำนและกำรบรหิำรธุรกิจ 
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บริษัทฯ มุ่งเนน้สรำ้งโอกำสในกำรเรียนรู ้และพฒันำศกัยภำพของผูบ้ริหำรและบุคลำกร โดยใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกบั
ทิศทำงของธุรกิจในอนำคต รวมทั้งพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำรสรำ้งควำมรูแ้ละทักษะของแต่ละสำยงำนเป็นหลัก 
ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรในกำรเรียนรูจ้ำกทุกสำยงำน เพื่อน ำมำก ำหนดแผนพฒันำของแต่ละต ำแหน่ง
งำน รวมถึงสรำ้งแผนฝึกอบรมประจ ำปี ร่วมกับกำรพฒันำบคุลำกรผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของธุรกิจใน
อนำคต และสรำ้งแผนพฒันำสำยอำชีพของพนกังำนแต่ละบคุคลดว้ย 
 
แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

           ดว้ย PRIDE เป็นบรรทดัฐำนในกำรด ำเนินธุรกิจ และ “กำรยึดมั่นในควำมซื่อตรง” ( Integrity) คือหนึ่งในค่ำนิยมที่
เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ ใหค้วำมส ำคญั บรษิัทฯ จึงเนน้กำรท ำงำนท่ีโปรง่ใสในทกุจดุของกำรด ำเนินธุรกิจ อบรมและเนน้
ย ำ้กับบุคลำกรตัง้แต่วนัแรกของกำรปฏิบตัิงำนในเรื่องจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ผูบ้ริหำรเป็นตน้แบบของกำรปฏิบตัิงำนโดย
ยึดมั่น และรบัผิดชอบในค ำสญัญำที่ใหไ้วก้ับทุกภำคส่วน ซื่อสตัยต์่อหนำ้ที่ เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีใหก้ับทีมงำนและทกุคน
ในบรษิัทฯ รวมทัง้มีแนวทำงป้องกนัและบทลงโทษที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจน 

แนวทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

           เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ ด ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ดงันัน้ เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรมในกำร
ด ำเนินงำน โดยเฉพำะเรื่องกำรรอ้งเรียนและแจง้เบำะแสกำรทุจริต บริษัทฯ จึงไดจ้ัดท ำนโยบำยกำรรับเรื่องรอ้งเรียน 
(Whistleblowing Policy) เพื่อก ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรแจง้ขอ้มูลหรือเบำะแสกำรกระท ำผิดขึน้ในปี 2562 และได้
ส่ือสำรกับบุคลำกรผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรภำยในองคก์ร เช่น กำรส่งประกำศผ่ำนจดหมำยอิเลคทรอนิคส์ บอรด์ส่ือสำร
ของพนกังำน รวมถึงบรรจเุป็นหวัขอ้ในกำรฝึกอบรมบคุลำกรของบรษิัทฯ    

การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

           เพื่อใหบ้คุลำกรมีสขุภำพกำยใจที่ดี และมีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน บรษิัทฯ จึงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรดแูลควำม
ปลอดภัย สุขอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของบริษัทฯ โดยส่งเสริมผ่ำนโครงกำร กิจกรรม กำรส่ือสำร และ
กฎระเบียบต่ำง ๆ ไดแ้ก่ 

• กำรปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มในกำรปฏิบตัิงำนใหถ้กูสขุลกัษณะ และปลอดภยั  
• กำรส่ือสำรท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิดำ้นควำมปลอดภยั กำรก ำหนดใหบ้คุลำกรทกุคนดูแลควำมสะอำดและควำม

เป็นระเบียบเรียบรอ้ยในพืน้ท่ีปฏิบตัิงำน และสขุอนำมยัพืน้ท่ีส่วนกลำง 
• กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 
•   กำรจดักำรฝึกอบรม ใหค้วำมรูแ้ละสรำ้งควำมตระหนกัรูใ้นกำรดแูลควำมปลอดภยั สขุอนำมยั และ  
     สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
• ระเบียบและสิทธิประโยชน์ดำ้นกำรรักษำพยำบำลส ำหรับบุคลำกรที่เจ็บป่วย และสิทธิประโยชน์คุม้ครอง

ส ำหรบับคุลำกรซึ่งทพุพลภำพ หรือเสียชีวิต 
• กำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำนและวิธีกำรท ำงำนใหป้ลอดภยั   

 
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีรำยงำนสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนและกำรเจ็บป่วยจำกกำรปฏิบัติงำนของ

พนกังำน รวมถึงไม่มีพนกังำนเสียชีวิตหรือไดร้บับำดเจ็บสำหสัจำกกำรท ำงำนแต่อย่ำงใด 
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ความผูกพันของพนักงานกับองคก์ร 

           เพื่อเปิดรบัควำมคิดเห็นที่เป็นรูปธรรมและเพื่อก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจต่อควำมคำดหวังของบุคลำกร ในปี 2562 
บริษัทฯ ได้ท ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกร (Employee Engagement Survey – EOS) โดยว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
ภำยนอกเป็นผูด้  ำเนินกำรและรำยงำนผล  ท ำใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัทรำบประเด็นปัจจยัที่องคก์รควรพฒันำปรบัปรุงใหด้ีขึน้ ให้
บุคลำกรมีควำมสขุในที่ท  ำงำน และควำมผูกพนักับองคก์ร  โดยจำกผลกำรส ำรวจของปีนีผู้บ้ริหำรในแต่ละสำยงำนไดใ้ห้
ควำมส ำคญั และเป็นผูน้  ำในกำรก ำหนดแผนงำนเพื่อกำรปรบัปรุงองคก์รและบรรยำกำศในกำรท ำงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ทั้งนี ้เพื่อยกระดับควำมผูกพนัของบุคลำกร (Employee Engagement) ที่มีต่อบริษัทฯ ใหสู้งขึน้และสำมำรถเทียบเคียง
องคก์รชัน้น ำในอนำคต 
 
การสรรหา คนดีทีเ่หมาะสม และ พัฒนาคนทีมี่ศักยภาพให้อยู่กับองคก์รอย่างย่ังยืน 

           บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นเจตนำรมณท์ี่เชื่อว่ำปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจมำจำกกำรสรรหำ “คนดีที่
เหมำะสม และ พัฒนำคนที่มีศักยภำพให้อยู่กับองค์กรอย่ำงยั่ งยืน” โดยได้ใช้ระบบกำรกลั่นกรองบุคลำกรที่มี
มำตรฐำนสำกลมำคดัเลือกคุณสมบัติเบือ้งตน้ และไดพ้ัฒนำระบบกำรสัมภำษณง์ำนใหต้รงตำมค่ำนิยมหลัก “PRIDE” 
เพื่อเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนบรษิัทฯ ใหเ้ติบโต บรรลเุป้ำหมำยทำงธุรกิจที่ไดก้ ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและใน
ขณะเดียวกนั ยงัสรำ้งแผนกำรพฒันำอำชีพรำยบคุคลใหก้บัพนกังำนท่ีมีศกัยภำพใหอ้ยู่กบัองคก์รอย่ำงยั่งยืน 

การก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน 

           บริษัทฯ พิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรโดยค ำนึงถึงควำมเป็นธรรมและเหมำะสมตำมหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบท่ี
ไดร้บัมอบหมำย สอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และอยู่ในอตัรำที่จะตอ้งสำมำรถแข่งขนัได ้และเพื่อดงึดดู จงู
ใจ และรกัษำผูบ้รหิำรและพนกังำนซึ่งมีควำมส ำคญัต่อควำมส ำเรจ็ของบรษิัทฯ ในระยะยำว  

           บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงำนและผูบ้ริหำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ทั้งหมดจ ำนวน 3,165  คน โดยในปี 
2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ำยผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ เงินโบนัส             
เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นตน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,054 ลำ้นบำท 
(รำยละเอียดผลตอบแทนผูบ้รหิำรแสดงไวใ้นหวัขอ้ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร) 
 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
           นอกเหนือจำกกำรให้ค่ำตอบแทนที่กล่ำวมำแลว้ บริษัทฯ ไดจ้ัดตั้งกองทุนส ำรองเลีย้งชีพในปี 2558 ตำมพระ
รำชบัญบัติกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 2530 โดยบริษัทฯ สมทบเงินจ ำนวนรอ้ยละ 5, 8 หรือ 10 ของเงินเดือนพนักงำนเข้ำ
กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ ซึ่งพนักงำนสำมำรถเลือกจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุนไดใ้นอัตรำรอ้ยละ 3, 5, 8 10 หรือ 15 ของ
เงินเดือนของพนกังำนแต่ละรำย 
 
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
           คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นประจ ำทกุปี เพื่อน ำ
ผลประเมินดงักล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ที่ บริหำร ในรูปแบบของเงินเดือน 
โบนัส และ/หรือ ผลตอบแทนอื่น ๆ โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ใน
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อุตสำหกรรมเดียวกันและมีขนำดใกลเ้คียงกัน ทั้งนี ้บริษัทฯ ไม่สำมำรถเปิดเผยขอ้มลูค่ำตอบแทนของต ำแหน่งประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำรไดเ้นื่องจำกเป็นขอ้มลูส่วนบคุคล 
 
9. การก ากบัดูแลกิจการ  

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ     

 คณะกรรมกำรบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินกิจกำรดว้ย
ควำมโปร่งใส เป็นธรรม และยึดมั่นในหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance Principles) อนัจะ
เป็นส่ิงที่ช่วยเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ และเสรมิสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสำกล  ซึ่งกำรด ำเนินกิจกำรตำมแนวทำงดงักล่ำวนบัเป็นหวัใจส ำคญัที่จะน ำพำองคก์รไปสู่
ควำมส ำเร็จทำงธุรกิจและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปล่ียนแปลง พรอ้มไปกับกำรสรำ้ง
ควำมสมัพนัธอ์นัดีกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 
 
การจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ เห็นควรใหม้ีกำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีขึน้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร ตัง้แต่วนัท่ี 
10 มกรำคม 2562 โดยครอบคลุมเนื ้อหำหลักกำรส ำคัญตั้งแต่โครงสรำ้ง บทบำท หน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท จนถึงหลักกำรในกำรบริหำรงำนของผูบ้ริหำรอย่ำงโปร่งใส ชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได ้โดย
อำศยัหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรองคก์รท ำใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นว่ำกำรด ำเนินงำนใด ๆ ของบรษิัทฯ เป็นไปดว้ยควำมเป็นธรรม 
และค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย  

นอกจำกนี ้ในปี 2562 คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ยงัไดป้ฏิบตัิตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรในเรื่องอื่นๆ ดงันี ้

• จัดให้มีจรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร พนักงำน และทุกฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง ไดร้บัทรำบ และพึงปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยจิตส ำนึกที่ ยึดมั่นในควำม
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษำชื่อเสียงของบริษัทฯ ตลอดจนประพฤติตนให้อยู่ในแนวทำงที่
เหมำะสมต่อกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ รวมถึงมีควำมรบัผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม  

• จัดให้มีนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท กำรรักษำควำมปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร ์และข้อมูล
สำรสนเทศ และกำรจัดล ำดับชั้นข้อมูลของบริษัท เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอันเป็นควำมลับ 
ก่อใหเ้กิดควำมเสมอภำค และยุติธรรมในกำรใชข้อ้มลูภำยในของบริษัทฯ รวมทัง้ป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยใน
โดยมิชอบ อนัเป็นกำรเพิ่มควำมเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย 

• จัดให้มีนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนที่
เก่ียวขอ้ง โดยมีควำมมุ่งมั่นในกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัของบริษัทฯ ทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะโดยกำรน ำเสนอ กำรให้
ค ำมั่นสญัญำ กำรขอ กำรเรียกรอ้ง กำรใหห้รือรบัสินบน หรือกำรกระท ำพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงคอรร์ัปชัน 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัท 

• จดัใหม้ีนโยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนกำรทุจริตและกำรกระท ำผิด โดยบริษัทฯ ไดก้ ำหนดกลไกในกำรรบัเรื่อง
รอ้งเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีที่มีกำรชีเ้บำะแสเก่ียวกับกำรกระท ำผิดกฎหมำย กฎบตัรและจรรยำบรรณ 
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(Code of Conduct) หรือพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นของบุคลำกรของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
มำตรกำรคุม้ครองที่เหมำะสมแก่ผูแ้จง้เบำะแส เพื่อใหก้ำรรบัเรื่องรอ้งเรียนกำรทจุรติและกำรกระท ำผิดเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และบริษัทร่วมที่
ประกอบธุรกิจหลกั เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีกลไกก ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม และ
สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำร และรบัผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไดเ้สมือนเป็น
หน่วยงำนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อดูแลรกัษำผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษัทฯ รวมทั้งมีมำตรกำรในกำร
ติดตำมกำรบรหิำรงำนของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

• จัดใหม้ีนโยบำยป้องกันผลประโยชนท์ับซอ้นหรือควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยไดก้ ำหนดแนวปฏิบัติ  
ขอ้หำ้มและขอ้พิจำรณำต่ำงๆ เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ มีควำมเขำ้ใจวิธีกำรปฏิบตัิ
ตำมนโยบำยป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น หรือควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 

• จดัใหม้ีนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งไดก้ ำหนดหลกักำร 9 ขอ้ ไดแ้ก่ กำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมเป็น
ธรรม กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชนั กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กำรปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม ควำม
รบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม กำรร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่
นวตักรรมซึ่งไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมส่ิงแวดลอ้มและผูม้ีส่วนไดเ้สีย และกำรจดัท ำ
รำยงำนควำมรบัผิดชอบต่อสังคม เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตำมหลักกำรแนวทำงควำม
รบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจกำรท่ีก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• จดัใหม้ีกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร และขอบเขตอ ำนำจ
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร เพื่อใหก้รรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร เขำ้ใจ
บทบำท หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของตนที่มีต่อบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และแสดงไดว้่ำ
จะสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักล่ำวไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและมีควำมโปรง่ใส 

• จดัใหม้ีนโยบำยดำ้นแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อสรำ้งควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรงำน
ส ำหรบักลุ่มผูบ้รหิำรในต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร (Chief Executive Officer) กรรมกำรผูจ้ดักำร และ
ผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบรษิัทฯ ไดผู้บ้รหิำรที่มีควำมเป็นมืออำชีพ โดยมีฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลและ
วัฒนธรรมองคก์ร เป็นผู้จัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer) 
กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท เป็นผูพ้ิจำรณำ 

 
การประเมินการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีและ CG Code  

คณะกรรมกำรรบัทรำบหลักปฏิบตัิตำม CG Code และตระหนักถึงบทบำทหนำ้ที่ในฐำนะผูน้  ำในกำรสรำ้ง
คุณค่ำใหแ้ก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน  และไดป้ระเมินกำรปฏิบัติตำม CG Code ในภำพรวมแลว้ โดยพิจำรณำจำกผล
ประเมินตำมที่ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนกุำรบรษิัทเป็นผูป้ระเมินและจดัท ำค ำอธิบำยเบือ้งตน้ นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ยงัได้
พิจำรณำแนวปฏิบตัิที่ดีตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีบรษิัทฯ ยงัไม่ไดป้ฏิบตัิตำม ดงันี ้ 

 

ประเด็นทีบ่ริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัต ิ เหตุผล/ค าชีแ้จง 
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คณะกรรมกำรควรจดัตัง้คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

บริษัทฯ เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 และอยู่ระหว่ำงกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยคำดว่ำ
จะมีกำรแต่งตั้งแล้วเสร็จในปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม ใน
ระหว่ำงนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลใหก้ำรสรรหำ
และคัดเลือกกรรมกำรมีควำมโปร่งใส มีหลักเกณฑ ์และมี
กระบวนกำรที่ชัดเจน โดยตอ้งพิจำรณำประวัติกำรศึกษำ
และประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคลนั้น ๆ 
รวมถึงคุณสมบัติและกำรไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม พรอ้มทัง้มี
รำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำที่เพียงพอ นอกจำกนี ้ 
คณะกรรมกำรบริษัทยังมีหลักเกณฑ์ และแนวทำงในกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรระดบัสงู และผู้
มีอ  ำนำจในกำรจัดกำร ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดย
กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรตอ้งค ำนึงถึง
ปัจจยัต่ำง ๆ  อำทิ ควำมสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้ำหมำย
ระยะยำวของ บริษัทฯ ประสบกำรณ ์ภำระหนำ้ที่ ขอบเขต
และบทบำทควำมรบัผิดชอบ รวมถึงประโยชนท์ี่คำดว่ำจะ
ไดร้บัจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

คณะกรรมกำรมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเส่ียงหรือไม่ 

บรษิัทฯ มีแผนท่ีจะจดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงใน
ปี 2563 เพื่อท ำหนำ้ที่ก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบรหิำร
ควำมเส่ียง รวมถึงก ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงทั่ วทั้งองค์กร ซึ่งในปัจจุบัน 
คณะกรรมกำรบริษัท ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำม
เ ส่ียงของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว  และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะท ำหนำ้ที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยใน
ระหว่ำงที่ด  ำเนินกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
(คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดอ้นุมัติกำรจัดตัง้คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงในเดือนกุมภำพนัธ ์2563 เป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้) 

ในปีที่ผ่ำนมำกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรได้มี
กำรประชมุระหว่ำงกนัเองหรือไม่อย่ำงไร 

บริษัทฯ เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่  12 พฤศจิกำยน 2562 ซึ่งเป็นช่วงปลำยปี และ
หลงัจำกวนัเขำ้จดทะเบียนฯ จนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 

บริษัทฯ ไม่มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท อย่ำงไรก็ตำม 
ในปี 2563 บริษัทฯ ไดก้ ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหนำ้ไว้
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ทั้งปีและไดแ้จ้งกรรมกำรทุกท่ำนรับทรำบแลว้ โดยมีกำร
ก ำหนดให้มีกำรประชุมกรรมกำรโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรใน
เดือนกรกฎำคม 2563 เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำง ๆ เก่ียวกับ
กำรจดักำรท่ีอยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรรว่มดว้ย 

เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนมีควำมรูแ้ละเขำ้ใจกำรปฏิบัติหนำ้ที่
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยม์ำกยิ่งขึน้ และเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรองคก์รเพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นว่ำกำรด ำเนินงำนใด ๆ ของบรษิัทฯ 
เป็นไปเพื่อกำรสรำ้งคณุค่ำใหก้ิจกำรอย่ำงยั่งยืน มีผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำว  และมีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผู้
มีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จึงก ำหนดหลกัปฎิบตัิ โดยมีสำระส ำคญัแบ่งออกไดเ้ป็น 8 หลกัปฏิบตัิ ดงันี ้

หลักปฏิบัติที่ 1   ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

1.1  คณะกรรมกำรบริษัทฯ เขำ้ใจและตระหนกัถึงบทบำทควำมรบัผิดชอบในฐำนะผูน้  ำซึ่งตอ้งก ำกับดูแลใหอ้งคก์ร มี
กำรบรหิำรจดักำรท่ีดีซึ่งครอบคลมุถึงบทบำทหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรบรษิัท ดงันี ้

• ก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกั แนวทำง นโยบำยและกลยทุธท์ี่ส  ำคญัโดยค ำนึงถงึจรยิธรรม ผลกระทบ
ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นส ำคญั วตัถปุระสงคท์ำงกำรเงิน แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจต่ำง ๆ และงบประมำณ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนกำรจดัทรพัยำกรที่ส  ำคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำย รวมถึง
ควบคุมดูแลกำรบริหำรและกำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยจัดกำรให้เป็นไปตำม นโยบำย 
แผนงำน และงบประมำณที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ 
บรษิัทย่อย และผูถื้อหุน้ 

• ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย 
แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจและงบประมำณของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย และประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยจัดกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงก ำหนดค่ำตอบแทน และ
ทบทวนกำรวำงแผนกำรสืบทอดงำน อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

• ก ำกบัดแูลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี  ้

• พิจำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ นอกจำกนี ้  ในกรณีที่
ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทตำมค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (ถำ้มี) เลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม
ตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชน และพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เขำ้
เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งจะเหลือ
นอ้ยกว่ำ 2 เดือน 

• พิจำรณำอนมุตัิกำรด ำเนินกำรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของแต่ละบรษิัท 

• พิจำรณำก ำหนดโครงสรำ้งกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร (Chief Executive Officer) และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรก ำหนด
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ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร (Chief Executive 
Officer) และคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำง ๆ ที่แต่งตัง้ขึน้  

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ที่ก  ำหนดนัน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจหรือ
มอบอ ำนำจช่วงที่ท  ำให้คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer) และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ดงักล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมตัิรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย 
หรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย ยกเวน้เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำม
นโยบำยและหลกัเกณฑท์ี่ที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ พิจำรณำและอนมุตัิไวแ้ลว้   

• ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่นใดเก่ียวกบักิจกำรของบรษิัทฯ ตำมที่ผูถื้อหุน้มอบหมำย 

1.2  คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยต่ำง ๆ รวมถึงนโยบำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำร และนโยบำยควำม
รบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อสรำ้งคณุค่ำใหแ้ก่กิจกำรอย่ำงยั่งยนืเพื่อส่งเสรมิกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจรยิธรรม เคำรพสิทธิและ
มีควำมรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย บรรลผุลส ำเรจ็ในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นประโยชนต์่อสงัคม และ
พฒันำหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนสำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปล่ียนแปลง 

1.3  คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ ก ำกับดูแลให้กรรมกำรและผู้บริหำรปฏิบัติหน้ำที่ ด้วยควำมรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) ระมดัระวงั (Duty of Care) ซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์
สงูสดุของบรษิัทฯ เป็นส ำคญั รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชมุคณะกรรมกำร 
และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงนโยบำยหรือแนวทำงที่ไดก้ ำหนดไวข้องบริษัทฯ โดยตอ้งจดัใหม้ีกลไกอย่ำงเพียงพอที่จะ
มั่นใจไดว้่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมคณะกรรมกำร 
มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และนโยบำยต่ำง ๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบำยรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน (Related Party Transaction 
Policy) นโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) อ ำนำจอนมุตัิ (Delegation of Authority) เป็นตน้ รวมทัง้
มีกระบวนกำรอนมุตัิกำรด ำเนินงำนที่ส  ำคญั เช่น กำรลงทนุ กำรท ำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั กำร
ท ำรำยกำรกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพยสิ์น และกำรจ่ำยเงินปันผล เป็นต้น  โดยมีกำร
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

• จดัใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูข่ำวสำรท่ีเหมำะสมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย บคุคลผูม้ีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงจดัใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูข่ำวสำรที่ส  ำคญัต่อผูถื้อหุน้ในงบกำรเงินและรำยงำนต่ำง ๆ ท่ีจดัท ำ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสม โดยข้อมูลเหล่ำนั้นควรเผยแพร่ผ่ำนระบบของตลำดหลักทรพัยฯ์ ก่อน และอำจ
เผยแพร่เพิ่มเติมผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั้งนี ้ 
คณะกรรมกำรบรษิัทควรด ำเนินกำรเผยแพรข่อ้มลูอย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น เหมำะสม และตรงต่อเวลำ 

• พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจของ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยจัดกำรจัดท ำ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
เหมำะสมกบัสภำพเศรษฐกิจ กำรตลำด และสภำพกำรแข่งขนัท่ีเปล่ียนแปลงไป 

• จัดใหม้ีกำรท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีปฏิทินซึ่งเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อ
แสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีบญัชีที่ผ่ำนมำใหต้รงต่อควำมเป็นจรงิ ครบถว้น ถกูตอ้ง และ
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไป เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญั
ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ ทั้งนี ้ คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
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คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย์ตรวจสอบงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนนั้นใหเ้สร็จก่อน
น ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้จดัใหม้ีกำรท ำและสอบทำนงบกำรเงินส ำหรบังวดไตรมำส 

• ด ำเนินกำรใหบ้รษิัทฯ และบรษิัทย่อยน ำระบบงำนบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชีที่เหมำะสม
และมีประสิทธิภำพมำใช ้รวมทัง้จดัใหม้ีระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนกำรประเมินควำมเหมำะสมของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• ก ำกบัดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงโดยมีมำตรกำรรองรบัและวิธีควบคุมเพื่อ
ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่ำงเหมำะสม 

• พิจำรณำ และ/หรือใหค้วำมเห็นเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่ำงบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม กบั
บุคคลที่เก่ียวโยงกันตำมที่ก ำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรพัย ์รวมทั้งกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งของตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และพิจำรณำอนุมตัิหลกักำรเก่ียวกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ที่มีเงื่อนไขกำรคำ้
โดยทั่วไปในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มี
ควำมเก่ียวขอ้ง เพื่อก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรบริหำรและฝ่ำยจดักำรมีอ ำนำจด ำเนินกำร
ธุรกรรมดังกล่ำวไดภ้ำยใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมำยและหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งพิจำรณำ และ/
หรือใหค้วำมเห็นเก่ียวกับกำรเขำ้ท ำธุรกรรมต่ำง ๆ ของบริษัทฯ (หำกมูลค่ำของธุรกรรมไม่เขำ้ข่ำยเงื่อนไขที่
จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำและอนุมัติโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้) ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ 
กฎเกณฑ ์และระเบียบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• แต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัท และก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของเลขำนุกำรบริษัทเพื่อรบัผิดชอบกำรด ำเนินกำร
ในดำ้นต่ำง ๆ ในนำมของบริษัทฯ หรือคณะกรรมกำรบริษัท เช่น กำรจัดท ำและเก็บรกัษำทะเบียนกรรมกำร 
หนงัสือนดัประชมุกรรมกำรและรำยงำนกำรประชมุกรรมกำร หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และรำยงำนกำรประชุม
ผูถื้อหุน้ และเก็บรกัษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย เป็นตน้ 

1.4  คณะกรรมกำรบริษัทเขำ้ใจบทบำท ขอบเขตหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ก ำหนด
ขอบเขตกำรมอบหมำยหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบใหค้ณะกรรมกำรชดุย่อยและฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจน ตลอดจนติดตำม
ดูแลใหป้ฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย โดยมีกำรก ำหนดกฎบตัรต่ำง ๆ  ของคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชดุย่อย
ไวเ้ป็นลำยลักษณอ์ักษร และจะจัดใหม้ีกำรทบทวนกฎบัตรดงักล่ำวเป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยปีละครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
ทิศทำงของบรษิัทฯ  

นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ยงัมีกำรแบ่งแยกบทบำทหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และฝ่ำยจดักำร 
ใหเ้กิดควำมชดัเจนในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของแต่ละต ำแหน่ง เพื่อใหม้ีกำรถ่วงดุลอ ำนำจ สำมำรถสอบทำนกำรบริหำรงำน 
และใหก้ำรบรหิำรจดักำรบรษิัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและโปรง่ใส ดงันี ้

• คณะกรรมกำรบริษัทฯ: มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำง นโยบำย และกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อ
สรำ้งผลตอบแทนกำรลงทุนและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีหน้ำที่ส  ำคัญในกำรก ำกับดูแลและ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรเพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว ้และ
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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• ฝ่ำยจดักำร: มีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรใหบ้รรลผุลส ำเร็จและสอดคลอ้งกับทิศทำง นโยบำย และ
กลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดไว้ ตลอดจนท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรงำน
ประจ ำวนั และธุรกิจของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย 

• ประธำนกรรมกำร: เป็นผูน้  ำของคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกับดูแลและสนับสนุนกำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ฯลฯ  

• ประธำนกรรมกำรบริหำร: มีอ ำนำจในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของคณะ
กรรมกำรบริหำรภำยใต้ขอบเขตของกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

• ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร: เป็นหัวหนำ้และผูน้  ำคณะผูบ้ริหำรของบริษัท ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัทฯ ใหท้ ำหนำ้ที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ โดยบริหำรงำนตำมแผนและงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครดั ซื่อสตัย ์สจุริต และรกัษำผลประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ 
และผูถื้อหุน้ ไม่ท ำกำรใดที่มีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชนใ์นลกัษณะที่ขดัแยง้กบับรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

แม้ว่ำคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะมีกำรกระจำยอ ำนำจให้คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร และ
ผูบ้ริหำรระดับสูง ไดม้ีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน แต่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังคงสงวนสิทธิเรื่องที่ส  ำคัญไวเ้ป็นอ ำนำจ
อนมุตัิของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ดงันี ้

• แผนกลยทุธ ์แผนธุรกิจ และงบประมำณ 
• ค่ำใชจ้่ำยฝ่ำยทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกินกว่ำอ ำนำจอนมุตัิของคณะกรรมกำรบรหิำร 
• ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงตำรำงก ำหนดอ ำนำจอนุมัติ 

(Delegation of Authority) 
• กำรลงทนุในธุรกิจใหม่ และกำรขำยเงินลงทนุ 
• กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 
• นโยบำยที่ส ำคญั 
• กำรตกลงเขำ้ท ำสญัญำที่ส ำคญั 
• กำรฟ้องรอ้ง และด ำเนินคดีที่ส  ำคญั 
• นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

หลักปฏิบัติที ่2  ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

2.1    คณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อกำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจ
ขององคก์รใหส้ำมำรถเติบโตคู่กับสงัคมดว้ยควำมยั่งยืน สรำ้งคุณค่ำและเป็นประโยชนต์่อองคก์ร ลกูคำ้ คู่คำ้ พนกังำน ผู้
ถือหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม และจะส่งเสริมกำรส่ือสำร และเสริมสรำ้งใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของ
องคก์รสะทอ้นอยู่ในกำรตดัสินใจและกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในทุกระดบัจนกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์รที่อยู่ภำยใต้
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

2.2  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดท ำกลยุทธ์ประจ ำปี และแผนงำน 5 ปี โดยตอ้งสอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร สภำพแวดลอ้ม ปัจจยั และควำมเส่ียงต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อผูม้ีส่วนได้
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เสียทุกฝ่ำย โดยมีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใชอ้ย่ำงเหมำะสมและปลอดภยั นอกจำกนี ้จะตอ้งตระหนกัถึงควำม
เส่ียงของกำรตัง้เป้ำหมำยที่อำจน ำไปสู่กำรประพฤตทิี่ผิดกฎหมำย หรือขำดจรยิธรรม (unethical conduct) ตลอดจนก ำกบั
ดแูลใหม้ีกำรถ่ำยทอดวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยผ่ำนกลยทุธแ์ละแผนงำนใหท้ั่วทัง้องคก์ร 

หลักปฏิบัติที ่3  เสริมสร้างคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิผล 

3.1  คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร  
บริษัทฯ ทัง้ในเรื่ององคป์ระกอบ คุณสมบตัิ สดัส่วนกรรมกำรอิสระ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรก ำหนดจ ำนวนบรษิัท
จดทะเบียนที่กรรมกำรบริษัทฯ จะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เพื่อใหม้ีควำมเหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรบรรลุวตัถปุระสงค์
และเป้ำหมำยหลกัที่ก ำหนดไว ้โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

3.1.1 องคป์ระกอบคณะกรรมกำรบรษิัท 

คณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิที่มีควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้ง (Board Diversity) ทัง้ในดำ้น
เพศ ทกัษะวิชำชีพ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะดำ้น รวมถึงควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณใ์นสำขำต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ อย่ำงนอ้ย 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงนอ้ย 1 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด แต่ไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน และกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมีถิ่นที่
อยู่ในรำชอำณำจกัร  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 8 ท่ำน เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็น
ผูบ้ริหำร จ ำนวน 7 ท่ำน ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 87.5 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด โดยในจ ำนวนนีเ้ป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 
ท่ำน ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 37.5 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และมีกรรมกำรบริหำร 1 ท่ำน กรรมกำรแต่ละท่ำนลว้นมีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณใ์นกำรท ำงำนท่ีเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัทฯ และสำมำรถอุทิศเวลำไดอ้ย่ำง
เต็มที่ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมควำมรบัผิดชอบ 

3.1.2 คณุสมบตัิของกรรมกำร 

• กรรมกำรตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหำชน") พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์") รวมถึงประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที่
เก่ียวขอ้งก ำหนด รวมทั้งตอ้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะไดร้บัควำมไวว้ำงใจให้เป็น
กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และ/หรือคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด โดยจะตอ้งเป็นบคุคลที่มีชื่ออยู่ในระบบขอ้มลูรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรของ
บริษัทที่ออกหลักทรพัยต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑก์ำรแสดงชื่อบุคคลใน
ระบบขอ้มลูรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

• มีควำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมซื่อสัตย ์สุจริต มี
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจและมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู ้ควำมสำมำรถและปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่บรษิัทฯ 
และบรษิัทย่อยไดอ้ย่ำงเต็มที่  

• ไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือเขำ้เป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกัดควำมรบัผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด หรือ เป็น



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 - กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร - หนำ้ 83 

กรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 

3.1.3 คณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบัติครบถว้นตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและตอ้งสำมำรถดูแล
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรำยไดเ้ท่ำเทียมกนัและไม่ใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์นอกจำกนัน้ ยงัตอ้งสำมำรถเขำ้
รว่มประชมุคณะกรรมกำรโดยใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระได ้ โดยบริษัทฯ ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรอิสระตอ้งมคีณุสมบตัิดงันี ้

(1)  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำร
อิสระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำย
ใหญ่ หรือของผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิทั หรือ
บรษิัทย่อย 

(4)  ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ
ดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

 ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร 
กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสังหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่น
ท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของ
สินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทั้งนี ้กำร
ค ำนวณภำระหนี ้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่ เก่ียวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบั
บคุคลเดียวกนั 

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมี
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ผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบรษิัท 
สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้
ใหบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

(7)  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ 

 ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

(8)  ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำ
ที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ 

3.1.4 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร 

• กรรมกำรบรษิัทฯ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และสำมำรถไดร้บัเลือกกลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรใหม่ได ้ 
• ในกำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีทกุครัง้ใหก้รรมกำรจ ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมดออกจำกต ำแหน่ง  

ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนที่ใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 ทัง้นี ้
กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภำยหลังจดทะเบียนแปรสภำพบริษัทฯ เป็นบริษัท
มหำชนจ ำกัดนั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลำกกันว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำน
ที่สดุนัน้ เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

• กรรมกำรอิสระของบรษิัทมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งไม่เกิน 3 วำระติดต่อกนั 

3.1.5 กำรก ำหนดจ ำนวนบรษิัทจดทะเบียนท่ีกรรมกำรบรษิัทจะไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรบรษิัทฯ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ ดว้ย) เพื่อให้
กรรมกำรสำมำรถอทุิศเวลำในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่บรษิัทฯ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ 

3.2  คณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตัง้บุคคลที่เหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดูแลให้มั่นใจว่ำองคป์ระกอบและกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทเอือ้ต่อกำรใชด้ลุพินิจในกำรตดัสินใจอย่ำงมีอิสระ เพื่อท ำหนำ้ที่ดงัต่อไปนี ้

• เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำร
บริษัทฯ ส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอที่จะศึกษำ 
พิจำรณำ และตดัสินใจอย่ำงถกูตอ้งในเรื่องต่ำง ๆ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 

• มีบทบำทในกำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชมุรว่มกบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
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• ควบคุมกำรประชุมใหม้ีประสิทธิภำพ จดัสรรเวลำใหเ้พียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะน ำเสนอขอ้มูลเพื่อประกอบกำร
ตดัสินใจ 

• สนบัสนุนและเปิดโอกำสใหก้รรมกำรซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น พรอ้มทัง้ใชดุ้ลยพินิจในกำรตดัสินใจอยำ่ง
มีอิสระ ควบคมุประเด็นในกำรอภิปรำย และสรุปมติที่ประชมุ 

• สนบัสนุนใหก้รรมกำรบริษัทฯ เขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในที่ประชุม เพื่อควบคุมกำร
ประชมุใหม้ีประสิทธิภำพ และตอบขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุน้ 

• ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่กรรมกำรมีส่วนไดเ้สีย ประธำนที่ประชุมจะขอใหก้รรมกำรที่มีส่วนไดเ้สียนัน้
แสดงตนและงดออกเสียง หรือ ออกจำกที่ประชมุจนกว่ำกำรพิจำรณำเรื่องดงักล่ำวจะแลว้เสรจ็ 

• มีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุนใหก้รรมกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร และปฏิบัติ
หนำ้ที่ตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทตำมกฎหมำย พรอ้มทัง้เสริมสรำ้ง
ควำมสมัพนัธอ์นัดีระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยบรหิำร 

• ส่ือสำรขอ้มลูส ำคญัต่ำง ๆ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท ไดร้บัทรำบ 

3.3  คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกับดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรแต่ละคณะมีกระบวนกำรที่โปร่งใสและ
ชดัเจน เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อยที่มีคุณสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก ำหนดไว้ โดย
จะพิจำรณำทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมกำร (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เทียบกับทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันและอนำคต และจัดท ำเป็นตำรำง Board Skill Matrix เพื่อพิจำรณำทักษะที่จ ำเป็นที่ยงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำร 
และก ำหนดเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทฯ ที่ตอ้งกำรเป็นประจ ำทกุปี ในกำรทบทวนดงักล่ำว คณะกรรมกำรบรษิัท 
ยงัไดพ้ิจำรณำถึงควำมหลำกหลำย ทัง้ในดำ้นของทกัษะ ประสบกำรณ ์ควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ ควำมเป็นอิสระ อำยุและ
เพศของกรรมกำรบรษิัทฯ  

3.4    คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑใ์นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและก ำหนดอัตรำ
ค่ำตอบแทนทัง้รูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ส ำหรบักรรมกำรและกรรมกำรชดุย่อยที่ชดัเจน เป็นธรรม สมเหตสุมผล 
และสอดคลอ้งกบัหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว และอยู่ในระดบัท่ี
สำมำรถจูงใจและเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอขออนุมตัิค่ำตอบแทน
กรรมกำรจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

3.5   คณะกรรมกำรบริษัทจะก ำกบัดแูลใหก้รรมกำรทุกท่ำนมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่และจดัสรรเวลำอย่ำง
เพียงพอ โดยในปี 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้หมดจ ำนวน 8 ครัง้ ซึ่งกรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชมุ
เกินกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรทัง้หมด โดยไดแ้สดงรำยละเอียดกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำร
ในตำรำงกำรเขำ้รว่มกรรมกำร ประจ ำปี 2562  
3.6   คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำก ำหนดกลไกกำรก ำกับดูแลที่ท  ำใหบ้ริษัทฯ สำมำรถควบคุมดูแลกำรจดักำรและ
รบัผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยไดเ้สมือนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรติดตำมกำร
บรหิำรงำนของบรษิัทย่อยเพื่อดแูลรกัษำผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมประกำศ ทจ. 39/2559 รวมทัง้
ด ำเนินกำรใหม้ั่นใจว่ำบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มมีควำมเขำ้ใจถกูตอ้งตรงกนั และเป็นไปตำมมำตรฐำนเดียวกนัทัง้กลุ่ม 
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3.7    คณะกรรมกำรบริษัท มีนโยบำยจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรรำยบุคคล เพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร
บรษิัท ว่ำไดด้  ำเนินกำรตำมแนวปฏิบตัิที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 
และเพื่อทบทวนปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึน้ในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยผลกำรประเมินจะถูกน ำไปใชส้ ำหรบักำรพฒันำกำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไปดว้ย 

บริษัทฯ ไดจ้ัดท ำแบบประเมินตนเอง (Board Self-Assessment) ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมแนวทำงของ
ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยปรบัปรุงใหเ้หมำะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ประกอบดว้ยแบบประเมิน 2 ชดุดงันี ้

1) แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย (รำยคณะ) 
2) แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรรำยบคุคล (ประเมินตนเอง) 

หลกัเกณฑใ์นกำรประเมิน ครอบคลมุประเด็นส ำคญั ดงันี ้ 

1) โครงสรำ้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และคณะกรรมกำรชดุย่อย 
2) กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 
3) บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และคณะกรรมกำรชดุย่อย 
4) เรื่องอื่น ๆ เช่น ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรบรษิัทฯ และกำรพฒันำผูบ้รหิำร 

วิธีกำรใหค้ะแนน ในแต่ละหวัขอ้ประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

1 =  ไม่เห็นดว้ยอยำ่งยิ่ง หรือ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ 
2 =  ไม่เห็นดว้ย หรือ มีกำรด ำเนนิกำรในเรื่องนัน้เล็กนอ้ย  
3 =  เห็นดว้ย หรือ มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้พอสมควร 
4 =  เห็นดว้ยค่อนขำ้งมำก หรือ มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ดี 
5 =  เห็นดว้ยอยำ่งมำก หรือ มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้อย่ำงดเียี่ยม 
 
ผลกำรประเมิน คิดเป็นรอ้ยละ ดงันี ้
รอ้ยละ 90-100     = ดีเยี่ยม 
รอ้ยละ 80-89       = ดีมำก 
รอ้ยละ 70-79       = ดี 
รอ้ยละ 60-69       = ดีพอใช ้
รอ้ยละ 50-59       = ควรปรบัปรุง 
ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 50  = ตอ้งปรบัปรุงโดยดว่น 

ขัน้ตอนกำรประเมิน 

คณะกรรมกำรบริษัท มีหนำ้ที่พิจำรณำอนุมตัิและทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท 
และเลขำนุกำรบริษัทจะจดัส่งแบบประเมินดงักล่ำวใหก้รรมกำรทกุท่ำนประเมินทุกสิน้ปี จำกนัน้จะน ำมำประมวลผลและ
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จดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อใชป้ระกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ในแต่ละปี รวมทัง้หำรือถึงแนวทำงในกำรพฒันำต่อไป 

ผลกำรประเมิน 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท ประจ ำปี 2562 สรุปไดด้งันี ้

แบบประเมิน 

ผลประเมิน 

ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ (%) 

ชุดที ่1 ประเมินรายคณะ 
ก) กำรประเมินคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 
ข) กำรประเมินคณะกรรมกำรชดุย่อย 
-  กำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
4.67 

 
4.79  

 
93 (ดีเยี่ยม) 

 
96 (ดีเยี่ยม)  

ชุดที ่2 ประเมินตนเอง 4.73 95 (ดีเยี่ยม) 

3.8    บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ ซึ่งเป็นกำรบรรยำยโดยประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และ/หรือ ผูบ้รหิำร
ระดบัสงู เพื่อใหก้รรมกำรใหม่ไดร้บัทรำบขอ้มลูเก่ียวกับกำรประกอบธุรกิจ แนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ และขอ้มลูอื่น  ๆ ที่
จ  ำเป็นและมีประโยชนต์่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่ รวมทัง้จดัท ำชุดเอกสำรส ำหรบักรรมกำรใหม่ ประกอบดว้ยขอ้มลูส ำคัญของ
บริษัทฯ เช่น ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ โครงสรำ้งธุรกิจ โครงสรำ้งกำรจัดกำร ทิศทำงและกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
รวมถึงกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรือ คณะกรรมกำรชดุย่อย คู่มือกรรมกำรบรษิัทจดทะเบียน คู่มือกรรมกำรอิสระ 
และคู่มืออื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ในคณะกรรมกำรชดุย่อย (ถำ้มี) 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังมีนโยบำยสนบัสนุนใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และผูป้ฏิบัติงำนดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ
บรษิัทฯ เขำ้รว่มอบรม สมัมนำ และพฒันำควำมรูใ้นหลกัสตูรที่เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่กับหน่วยงำนหรือสถำบนั
ต่ำง ๆ เช่น สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สมำคมบรษิัทจดทะเบียน
ไทย ฯลฯ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร โดยบริษัทฯ ไดม้ีกำรจัดส่งตำรำงกำรอบรม
หลกัสตูรต่ำง ๆ เป็นกำรล่วงหนำ้ใหแ้ก่กรรมกำรทกุท่ำน และบรษิัทฯ เป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำย ทัง้นี ้เพื่อใหม้ีกำรปรบัปรุง
กำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง และน ำควำมรูม้ำพฒันำใหเ้ป็นประโยชนก์บับรษิัทฯ ต่อไป 

ทัง้นี ้ในปี 2562 มีกรรมกำรบรษิัทจ ำนวน 2 ท่ำน ไดเ้ขำ้รบักำรอบรมในหลกัสตูรกรรมกำรของ IOD ดงันี ้

กรรมกำร ต ำแหน่ง หลกัสตูร 

1. นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย ์ ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
 

Advance Audit Committee 
Program (AACP) รุน่ 33/2562  
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กรรมกำร ต ำแหน่ง หลกัสตูร 
2. นำยจกัร บญุ-หลง กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรตรวจสอบ 
Director Certification Program (DCP) 
รุน่ 271/2562 

3.9    คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จะดแูลใหม้ั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษิัท เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย และ
สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลที่จ  ำเป็น และแต่งตัง้เลขำนุกำรบริษัทที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ที่จ  ำเป็นและเหมำะสมต่อกำร
สนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษิัทฯ โดยมีกำรด ำเนินกำรดงันี ้

• คณะกรรมกำรบรษิัท จะก ำหนดใหม้ีกำรประชมุอย่ำงนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และอำจมีกำรประชมุวำระพิเศษเพิ่ม
ตำมควำมจ ำเป็น และควรตอ้งเป็นกำรประชุมเต็มคณะ เวน้เสียแต่จะมีเหตุจ ำเป็นซึ่งไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได ้
เมื่อมีกำรพิจำรณำลงมติในเรื่องหรือรำยกำรที่มีนยัส ำคญั รำยกำรที่มีนยัส ำคญัควรรวมถึง รำยกำรที่กฎหมำย
ก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะก ำหนดวนั
ประชุมไวล่้วงหนำ้ตลอดทั้งปี เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกรรมกำรทุกท่ำนจะสำมำรถจดัสรรเวลำเพื่อเขำ้ร่วมประชุมได้
อย่ำงพรอ้มเพรียงกนั 

  ในปี 2562 มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้หมด 8 ครัง้ รำยละเอียดกำรเขำ้ร่วมประชมุของกรรมกำรแต่
ละท่ำนปรำกฏตำมที่แสดงในตำรำงกำรเขำ้รว่มประชมุและค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2562 

• กรรมกำรอย่ำงนอ้ย 2 คน ขึน้ไป มีสิทธิรอ้งขอใหเ้รียกประชุม ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำย
จะตอ้งก ำหนดวนัประชมุภำยใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บักำรรอ้งขอ 

• ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตอ้งมีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ ทัง้นี ้ประธำนกรรมกำรจะท ำหนำ้ที่เป็นประธำนในกำรประชมุ หำกในกำรประชมุ
ครำวใดประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำร ใหร้อง
ประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหก้รรมกำร
ที่มำประชมุเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในท่ีประชมุ 

• กำรวินิจฉัยชีข้ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำร ใหถื้อเสียงขำ้งมำกโดยกรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำร
ลงคะแนน และถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มมำกขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด 
ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในวำระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้ 

• ประธำนกรรมกำรเป็นผูใ้ห้ควำมเห็นชอบกำรบรรจุวำระกำรประชุม โดยจะหำรือร่วมกับประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำรและเลขำนกุำรบรษิัทประกอบกับกำรพิจำรณำเรื่องอื่นใดที่มีกรรมกำรรอ้งขอเพื่อบรรจเุป็นระเบียบวำระ
กำรประชมุล่วงหนำ้ก่อนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทในแต่ละครัง้ 

• เลขำนุกำรบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวำระและเอกสำรประกอบกำรประชุมให้
คณะกรรมกำรล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนั เพื่อใหก้รรมกำรไดม้ีเวลำศกึษำขอ้มลูอย่ำงเพียงพอก่อนเขำ้รว่มประชมุ 
เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษำสิทธิประโยชนข์องบริษัทฯ จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนด
วนัประชมุใหเ้รว็กว่ำนัน้ก็ได ้

• ในกำรประชุมทุกครัง้ประธำนที่ประชุมจะเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแต่ละท่ำนแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมได้
อย่ำงเต็มที่ สนับสนุนให้ผู้บริหำรระดับสูงหรือฝ่ำยจัดกำรที่เก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใหข้้อมูลและชีแ้จง
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รำยละเอียดในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง และควบคุมกำรประชุมใหด้  ำเนินไปดว้ยควำมเรียบรอ้ยและกระชบัภำยใน
เวลำที่ก ำหนดไว ้ 

• คณะกรรมกำรสำมำรถแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจดว้ยกำรว่ำจำ้งที่ปรกึษำภำยนอก
ดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิัทฯ 

• กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้รหิำรตอ้งประชมุรว่มกนัโดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรและฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่ม อย่ำงนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้ เพื่อหำรือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ 

• เลขำนุกำรบริษัทมีหนำ้ที่จดัท ำรำยงำนกำรประชุมใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 14 วนันบัจำกวนัที่ประชุมและเสนอให้
กรรมกำรทุกท่ำนพิจำรณำ โดยจะมีกำรบันทึกรำยละเอียดที่น ำเสนอ รวมทั้งควำมเห็นที่ประชุม และมติที่
ประชมุไวอ้ย่ำงครบถว้น และชดัเจน และมีกำรจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุและเอกสำรประกอบอย่ำงเป็นระบบ 

ทั้งนี ้คณะกรรมกำรบริษัท จะแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นเลขำนุกำรบริษัท เพื่อปฏิบัติหนำ้ที่ตำม
กฎหมำยในกำรจดัท ำและเก็บรกัษำเอกสำรส ำคัญของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุม รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ รำยงำนประจ ำปี และจดัเก็บรกัษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ตลอดจนด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผูถื้อหุน้ นอกจำกนี ้
เลขำนกุำรบรษิัทยงัมีหนำ้ที่ใหค้  ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรจะตอ้งทรำบ และปฏิบตัิหนำ้ที่
ในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมตคิณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้อย่ำงครบถว้น
และถกูตอ้ง 

หลักปฏิบัติที ่4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

4.1    คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้จัดท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรร่วมกับผู้อ  ำนวยกำรฝ่ำย
ทรพัยำกรบุคคลและวฒันธรรมองคก์ร โดยพิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ มีคุณสมบตัิเหมำะสม และมี
ประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกองคก์ร เพื่อควำมมั่นใจว่ำธุรกิจจะ
ด ำเนินต่อไปไดอ้ย่ำงต่อเนื่องหำกต ำแหน่งดงักล่ำวว่ำงลง ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัท มีหนำ้ที่ในกำรทบทวนแผนกำรสืบทอด
ต ำแหน่งอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ส ำหรบัแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผูบ้ริหำรระดบัสงู คณะกรรมกำรบริษัท ไดม้อบหมำยใหฝ่้ำยทรพัยำกรบคุคล
และวฒันธรรมองคก์รเป็นผูจ้ดัท ำ โดยมีกำรจดัท ำแผนพฒันำบคุลำกรเพื่อเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบักำรขึน้ด ำรงต ำแหนง่ที่
สงูขึน้  นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ยงัก ำหนดใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทอื่นได ้แต่ตอ้งไม่
เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรของบริษัทฯ และกิจกำรนั้นตอ้งไม่เป็นธุรกิจ  ประเภทเดียวกัน 
หรือเป็นกำรแข่งขนักับธุรกิจของบริษัทฯ และจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนไปด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบรษิัทอื่น 

4.2   คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้พิจำรณำ อนุมัติ ทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และท ำกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร (CEO) โดยจะมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรปฏิบตัิงำนในแต่ละปีร่วมกับ CEO 
ล่วงหนำ้ และด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ CEO โดยเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไวเ้ป็นประจ ำทุกปี 
และคณะกรรมกำรบริษัท จะน ำผลกำรประเมินดงักล่ำวและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในแต่ละปี มำใชป้ระกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมใหแ้ก่ CEO โดยจะพิจำรณำใหอ้ยู่ในระดบัที่สำมำรถจูงใจและเทียบเคียงไดก้ับ
บรษิัทในอตุสำหกรรมเดียวกนั 
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หลกัเกณฑใ์นกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ CEO แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี ้

ส่วนท่ี 1  ดชันีชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำน (Corporate KPI) ของบรษิัทฯ และนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ให้
ควำมส ำคญัเป็นพิเศษ 

ส่วนท่ี 2   กำรวดัผลกำรบรหิำรงำน 

ส่วนท่ี 3  กำรพฒันำประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นจ ำนวนรวม ไวใ้นแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ซึ่งไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตบ์ริษัทฯ ตำมที่
ปรำกฏในหมวดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

4.3      คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยในกำรท ำควำมเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ท่ีอำจมีผลกระทบต่อ
กำรบรหิำรงำนของกิจกำรและอ ำนำจในกำรควบคมุกำรบรหิำรจดักำรกิจกำร เพื่อมิใหเ้ป็นอปุสรรคต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของ
คณะกรรมกำรบรษิัท และจะดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่อำจมีผลกระทบต่อกำรควบคมุกิจกำรอย่ำงเหมำะสม 

4.4  คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดแูลกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรใหม้ีควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ ์และแรงจงูใจ
ที่เหมำะสม 

หลักปฏิบัติที ่5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

5.1    คณะกรรมกำรบริษัท ใหค้วำมส ำคัญและสนบัสนุนกำรสรำ้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำร
สรำ้งคณุประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง และมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยจะส่งเสรมิกำร
ด ำเนินกำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำใหบ้ริษัทฯ ตำมสภำพปัจจัยแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงอยู่ เสมอ ซึ่งอำจครอบคลุมกำรก ำหนด
รูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในกำรออกแบบและพัฒนำสินคำ้และบริกำร กำรวิเครำะห ์กำรปรบัปรุง
กระบวนกำรผลิตและกระบวนกำรท ำงำน รวมทัง้กำรรว่มมือกบัคู่คำ้ 

 5.2    คณะกรรมกำรบรษิัท จะติดตำมดแูลใหฝ่้ำยจดักำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
และสะทอ้นอยู่ในแผนด ำเนินกำร เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำทุกฝ่ำยขององคก์รไดด้  ำเนินกำรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย
หลกัและแผนกลยุทธข์องบริษัทฯ และค ำนึงบทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมกำรบริษัทจะ
จดัใหม้ีกลไกที่ท  ำใหม้ั่นใจว่ำกิจกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ละเมิด
สิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทำงใหทุ้กภำคส่วนในองคก์รสำมำรถบรรลวุัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลักไดอ้ย่ำง
ยั่งยืน ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียต่ำง ๆ ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยควำมรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม (CSR) และ กฎบตัรและจรรยำบรรณ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัที่เก่ียวขอ้งและจ ำเป็นแก่
ผูม้ีส่วนไดเ้สียเหล่ำนัน้ไดร้บัทรำบอย่ำงเพียงพอ เชื่อถือได ้และทนัเวลำ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทตอ้งตระหนกัถึงควำมส ำคญัของบทบำทของผูม้ีส่วนไดเ้สียและปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้ พนกังำน ลกูคำ้ คู่คำ้ สำธำรณะและสงัคมโดยรวมอย่ำงโปร่งใส เหมำะสม เสมอภำคและเป็น
ธรรม และจะก ำหนดแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดงันี ้
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ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และนกัวิเครำะห ์

บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทุกรำยอย่ำงเสมอภำคโดยคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนมี
ควำมตัง้ใจปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต และด ำเนินกำรใด ๆ ดว้ยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดถือผลประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นส ำคัญ ไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ในลักษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์ไม่ใชข้อ้มูล
ภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชนใ์หต้นเองและพวกพอ้ง รวมทัง้ไม่เปิดเผยขอ้มลูลบัต่อบุคคลภำยนอก นอกจำกนี ้บริษัทฯ 
ยงัตระหนกัและเคำรพสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุรำย รวมถึงนกัลงทนุ และนกัวิเครำะห ์ในกำรรบัทรำบขอ้มลูที่จ  ำเป็นเก่ียวกับผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงครบถว้นและสม ่ำเสมอ โดยไดส่ื้อสำรผลกำรด ำเนินงำนและขอ้มลูที่จ  ำเป็นผ่ำนกิจกรรม
ต่ำง ๆ เช่น กำรพบปะนกัลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เป็นประจ ำทุกไตรมำส กำรเผยแพร่
วิดีโอกำรประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ กำรจัดท ำ Investor Relations Webpage และกำรพบปะนักลงทุนใน
ต่ำงประเทศ เป็นตน้ 

ลกูคำ้ 

สรำ้งควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือในระยะยำวกับลูกคำ้ โดยยึดหลักควำมซื่อสัตยส์ุจริต ควำมเชื่อถือและ
ไวว้ำงใจซึ่งกนัและกนั บริษัทฯ มีหนำ้ที่ในกำรสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคำ้ของบริษัทฯ ดว้ยกำรรบัผิดชอบ เอำใจ
ใส่ และใหค้วำมส ำคญัต่อปัญหำและควำมตอ้งกำรของลกูคำ้เป็นอนัดบัแรก โดยใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทกุคนปฏิบตัติำม
นโยบำยนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบรษิัทฯ ยึดมั่นในกำรใหบ้รกิำรท่ีดี มีคณุภำพ และไม่หยดุกำรพฒันำบรกิำรใหม่ที่มีประสิทธิภำพ
แก่ลกูคำ้ของบริษัทฯ นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะปฏิบตัิงำนและด ำเนินธุรกิจกับลกูคำ้ของบริษัทฯ โดยยึดหลกัจริยธรรม ยึดถือ
ปฏิบัติตำมสญัญำ ขอ้ตกลง และเงื่อนไขทำงกำรคำ้ต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครดั เก็บรกัษำขอ้มลูควำมลับของลกูคำ้และไม่น ำ
ขอ้มลูดงักล่ำวไปใชแ้สวงหำผลประโยชนข์องตนเองและพวกพอ้ง เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมจำกลกูคำ้ 

พนกังำน 

พนกังำนเป็นทรพัยำกรอนัมีค่ำสงูสดุของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
แรงงำน สวัสดิกำรสังคม และหลักสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งครดั โดยปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนดว้ยควำมเสมอภำค เท่ำ
เทียมกนั ไม่เลือกปฏิบตัิเพรำะควำมแตกตำ่งในบคุลิกลกัษณะส่วนบคุคล ไม่มีกำรแบ่งแยกเชือ้ชำติ สีผิว ถิ่นก ำเนิด ศำสนำ 
เพศ อำยุ หรือควำมพิกำรใด ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งต่อกำรปฏิบตัิงำน และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมใหพ้นกังำนทุกคนมีทศันคติที่ดี มี
ส ำนึกในหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ มีควำมภำคภมูิใจและเชื่อมั่นในองคก์ร และมุ่งเนน้กำรท ำงำนเป็นทีม โดยปลกูฝังใหม้ี
กำรปฏิบตัิตำมค่ำนิยมหลกัขององคก์ร “PRIDE” จนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร รวมถึงส่งเสริมใหพ้นกังำนเขำ้รบักำรอบรม
ในหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อกำรท ำงำน ใหค้วำมส ำคญักบักำรดูแลรกัษำสขุภำพโดยจดัใหม้ีกำรตรวจสขุภำพ
ประจ ำปีแก่พนกังำนทุกคน ส่งเสริมเรื่องควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มที่ดีในกำรท ำงำน รวมถึงจดัใหม้ีค่ำตอบแทน 
และสวัสดิกำรที่เพียงพอ เหมำะสม ทั้งนี ้กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของพนักงำนจะประเมินจำกผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนกังำนแต่ละคนและสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว เทียบเคียงไดก้บัอตุสำหกรรม
เดียวกนั 
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นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ยงัมุ่งส่งเสรมิและพฒันำบคุลำกรใหม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง และค ำนึงถึงสิทธิของ
พนกังำนเป็นส ำคญั และเปิดโอกำสใหพ้นกังำนรอ้งเรียนกรณีพนกังำนไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรมผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ตูร้บั
ควำมคิดเห็น หรือผ่ำนหน่วยงำนฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลที่รบัเรื่อง เป็นตน้ บริษัทฯ มีหนำ้ที่ดูแลจัดสภำพแวดลอ้มในกำ ร
ท ำงำนใหม้ีควำมปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล 

ในปี 2562 บุคลำกรของบริษัทฯ ไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำในหลกัสตูรที่หลำกหลำย โดยมีชั่วโมงกำรฝึกอบรม
เฉล่ีย 15.81 ชั่วโมงต่อคนต่อปี  

คู่คำ้ 

ปฏิบตัิต่อคู่คำ้ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต และมีควำมเท่ำเทียมกัน เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำ กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
เหมำะสม เป็นธรรม และไดป้ระโยชนท์ัง้สองฝ่ำย มีกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน และเป็นคู่คำ้ในระยะยำวกบับรษิัทฯ ทัง้นี ้บรษิัท
ฯ จะเลือกท ำธุรกิจกับคู่คำ้จำกเงื่อนไขต่ำง ๆ เช่น เงื่อนไขดำ้นรำคำ คุณภำพ กำรควบคุมและป้องกันส่ิงแวดลอ้ม ควำม
เชี่ยวชำญดำ้นเทคนิค กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ควำมน่ำไวว้ำงใจ และยึดมั่นในสิ่งที่ถกูตอ้ง  

คู่แข่งทำงกำรคำ้ 

บริษัทฯ ปฏิบัติงำนภำยใตก้รอบนโยบำยของบริษัทฯ และยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ฎหมำยและกรอบ
กติกำดว้ยควำมเป็นธรรม โปรง่ใส ไม่แสวงหำควำมลบัของคู่แข่งดว้ยวธีิที่ไม่สจุรติ ผิดกฎหมำย ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคูแ่ขง่
ดว้ยกำรกล่ำวรำ้ย หรือกระท ำกำรใด ๆ ที่ปรำศจำกควำมจริงหรือไม่เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิด
ทรพัยสิ์นทำงปัญญำของผูอ้ื่น 

เจำ้หนี ้

สรำ้งควำมสัมพันธแ์ละปฏิบัติต่อเจำ้หนี ้โดยยึดหลักควำมซื่อสัตยส์ุจริต ควำมเชื่อถือและไวว้ำงใจซึ่งกันและกัน 
และมีหนำ้ที่รบัผิดชอบ เอำใจใส่ และใหค้วำมส ำคญัต่อเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ไดท้  ำขอ้ตกลงไวก้ับเจำ้หนีอ้ย่ำงดีที่สดุ  โดยมีกำร
บรหิำรจดักำรเงินกูย้ืมใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงค ์ไม่น ำเงินไปใชใ้นทำงที่อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บรษิัทฯ และมุ่งมั่น
บริหำรเงินทุนใหม้ีประสิทธิภำพสงูสดุเพื่อใหเ้จำ้หนีม้ีควำมมั่นใจในฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีท้ี่ดี
ของบรษิัทฯ ทัง้นี ้หำกบรษิัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนัในสญัญำได ้ตอ้งรีบแจง้ใหเ้จำ้หนีท้รำบเพื่อหำแนวทำงแกไ้ข
รว่มกนั  

ในปี 2562 บรษิัทฯ ไม่มีเหตผิุดช ำระหนีแ้ต่อย่ำงใด 

ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทฯ ตระหนกัและมีจิตส ำนึกในกำรรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษัทฯ จึงด ำเนินธุรกิจภำยใต้
แนวคิดในกำรสรำ้งคุณค่ำร่วมกันระหว่ำงภำคธุรกิจและสงัคม และใหค้วำมส ำคญักับกำรรกัษำส่ิงแวดลอ้ม โดยส่งเสริม
กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชนส์ูงสุด เพื่อช่วยลดกำรใชพ้ลังงำน ตลอดจนดูแลป้องกันมิใหก้ำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อคณุภำพชีวิตของสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
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ทั้งนี ้บริษัทฯ และพนักงำนยึดมั่นปฏิบัติตนในกำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงรบัผิดชอบ และเป็นประโยชนแ์ก่สังคมและ
ชุมชน และประพฤติปฏิบตัิต่อชมุชนท่ีอำศยัอยู่ใกลเ้คียงดว้ยควำมเป็นมิตร ใหค้วำมช่วยเหลือ และสนบัสนุนพฒันำชมุชน
ใหม้ีควำมเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรบัผิดชอบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ อย่ำงเป็นธรรมและมีควำมเท่ำเทียมกนั และเพื่อ
ส่งเสรมิกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน  

นอกจำกนี ้จะตอ้งปฏิบตัิต่อส่ิงแวดลอ้มตำมนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม รว่มอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติเพื่อ
ควำมยั่งยืน รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุโครงกำรดำ้นกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรและส่ิงแวดลอ้ม ทัง้นี ้บรษิัทฯ เปิดเผยกิจกรรม
ต่ำง ๆ รวมถึงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนที่แสดงใหเ้ห็นถึงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อ
สงัคม และดแูลใหม้ีกำรจดัท ำรำยงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจกำรโดยรวมไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดแูลใหบ้รษิัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งและที่ไดก้ ำหนดไว ้และสนบัสนนุกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของหน่วยงำนรำชกำร ในโอกำสต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสม นอกจำกนี ้จะยึดมั่นในกำรใหบ้ริกำรและจ ำหน่ำยสินคำ้ผลิตภณัฑท์ี่ดี 
มีคุณภำพมำตรฐำน และเป็นไปตำมกฎหมำย นอกจำกนี ้จะปฏิบตัิต่อภำครฐัและหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ อย่ำงมีควำม
เป็นกลำงทำงกำรเมืองตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบตัรและจรรยำบรรณ (Code of Conduct) และนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชนั 

5.3    คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดแูลใหฝ่้ำยจดักำรจดัสรรและจดักำรทรพัยำกรใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยค ำนึงถึงผลกระทบและกำรพฒันำทรพัยำกรตลอดสำย (Value Chain) เพื่อใหส้ำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์
และเป้ำหมำยหลักไดอ้ย่ำงยั่งยืน ทั้งนี ้ทรพัยำกรที่บริษัทฯ พึงค ำนึงถึงมีอย่ำงนอ้ย 4 ประเภท ไดแ้ก่ กำรเงิน (Financial 
Capital) ด้ำนบุคลำกร (Human Capital) สังคมและควำมสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชำติ 
(Natural Capital) 

5.4      บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดม้ีกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ทัง้ในส่วนของ
ระบบงำนต่ำงๆ จนถึงกำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ ซึ่งระบบและขอ้มลูสำรสนเทศไม่ว่ำในรูปแบบไฟล ์ฐำนขอ้มลู เอกสำรหรืออื่น ๆ 
ถือเป็นทรพัยสิ์นอนัส ำคญัยิ่งของบรษิัทฯ ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จึงไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนัควำมปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอรแ์ละขอ้มูลสำรสนเทศ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำระบบและข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ มีกำรจัดเก็บอย่ำงปลอดภัย และ
เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติว่ำดว้ยกำรกระท ำผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

หลักปฏิบัติที ่6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

6.1    คณะกรรมกำรบรษิัทจะก ำกับดแูลใหม้ั่นใจว่ำบรษิัทฯ มีระบบกำรบรหิำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีจะท ำ
ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคอ์ย่ำงมีประสิทธิผล และมีกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2   คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 3 คน ซึ่งทกุคนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ และไม่
มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงตอ้งมีคุณสมบตัิและหนำ้ที่ตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และมอบหมำยใหท้ ำหนำ้ที่ต่ำง ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ใน
กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ควำมเป็นอิสระของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี กำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และกำรจัดท ำรำยงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ ทัง้นี ้ตำมที่ปรำกฏในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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6.3    คณะกรรมกำรบริษัทติดตำมดูแลและจะจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ไดร้ะหว่ำงบริษัทฯ กับ
ฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำรบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงกำรป้องกนักำรใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลูและโอกำส
ของบรษิัทฯ และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท้ี่มีควำมสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัทฯ ในลกัษณะที่ไม่สมควร รวมถึงก ำหนดแนวปฏิบตัิ
ไว้ในกฎบัตรและจรรยำบรรณ (Code of Conduct) และนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยมี
รำยละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

• รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สีย : เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง กำร
รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดอ้นมุตัิ
หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้รหิำร ซึ่งก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำร
ของบรษิัทฯ มีหนำ้ที่ตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งเป็นประจ ำทกุปี 
และรำยงำนเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงเป็นรำยไตรมำส โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหนำ้ที่รวบรวมและจัด ส่งส ำเนำ
รำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียใหแ้ก่ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัท่ีไดร้บัรำยงำน และเก็บรกัษำขอ้มลูดงักล่ำวไวเ้ป็นขอ้มลูภำยในเท่ำนัน้  

• กำรพิจำรณำเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกัน : กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องนั้นๆ  หำ้มมีส่วนร่วมใน
กำรพิจำรณำและอนมุตัิในเรื่องดงักล่ำว โดยประธำนท่ีประชมุจะขอใหแ้สดงตนและงดออกเสียง หรือ ออกจำก
ที่ประชมุจนกว่ำกำรพิจำรณำเรื่องดงักล่ำวจะแลว้เสรจ็ ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะพิจำรณำกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกัน
เสมือนหนึ่งท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s length basis) ในรำคำยุติธรรมตำมรำคำตลำด และเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจกำรคำ้ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 

6.4    คณะกรรมกำรบรษิัทมีนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชนัท่ีชดัเจน โดยไดส่ื้อสำรในทกุระดบัขององคก์รและบคุคลภำยนอก
เพื่อใหเ้กิดกำรน ำไปปฏิบัติไดจ้ริง และคณะกรรมกำรบริษัทจะจัดใหม้ีโครงกำรหรือแนวทำงต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชนั 
รวมถึงกำรสนบัสนนุกิจกรรมที่ส่งเสรมิและปลกูฝังใหพ้นกังำนทกุคนปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง    

6.5    คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำกับดูแลใหม้ีกลไกในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชี ้ เบำะแส และ
ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิที่ชดัเจนไวใ้นนโยบำยเก่ียวกบักำรรบัเรื่องรอ้งเรียนกำรทุจริตและกำรกระท ำผิด (Whistle Blower) 
โดยจะจดัใหม้ีช่องทำงรบัขอ้รอ้งเรียน และ/หรือแสดงควำมคิดเห็น โดยส่งไปรษณียม์ำที่บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ 
จ ำกัด (มหำชน) อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ 10 เลขที่ 123 ถนน วิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
10900 และเพิ่มช่องทำงในกำรอีเมลถ์ึงผูบ้ริหำรระดบัสูงเลขำนุกำรบริษัทโดยตรงที่ comsec-shr@shotelsresorts.com 
และก ำหนดใหม้ีกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสโดยกำรไม่เปิดเผยแต่จะเก็บขอ้มลูต่ำง ๆ ของผูแ้จง้เบำะแสเป็นควำมลบั โดยใน
เบือ้งตน้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในจะท ำกำรรวบรวมสรุปเรื่องดงักล่ำวแลว้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ
พิสจูนห์ำขอ้เท็จจรงิ หำกพบว่ำเป็นขอ้มลูที่กระทบต่อบรษิัทฯ จะตอ้งน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท พิจำรณำต่อไป 

 โดยในปี 2562 บรษิัทฯ ไม่ไดร้บักำรรอ้งเรียนใดๆ จำกบคุคลภำยในและบคุคลภำยนอกองคก์ร 
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หลักปฏิบัติที ่7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตระหนกัถึงบทบำทหนำ้ที่ที่จะตอ้งรกัษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วน

ไดเ้สีย โดยจดัใหม้ีระบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรสอบบญัชีที่เชื่อถือได ้รวมถึงกำรติดตำมดแูลควำมเพียงพอ
ของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ทัง้นี ้หำกเกิดภำวะที่กิจกำรประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือมี
แนวโนม้จะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำกิจกำรมีแผนในกำรแกไ้ขปัญหำหรือมีกลไกอื่นที่จะ
สำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินได ้ภำยใตก้ำรค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนไดเ้สีย และควำมสมเหตุสมผล  นอกจำกนี ้ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มลู ข่ำวสำร และสำรสนเทศต่ำงๆ ของบริษัทฯ ต่อผูถื้อหุน้  นกั
ลงทุน นักวิเครำะห ์ส่ือมวลชน และผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้งส่วนที่เป็นขอ้มูลทำงกำรเงินและมิใช่ขอ้มูลทำง
กำรเงินอย่ำงถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลำ และครบถว้นตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในรูปแบบ
ภำษำไทยและภำษำองักฤษผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ ดงันี ้

- เว็บไซตแ์ละ Investor Relations Webpage ของบรษิัทฯ : www.shotelsresorts.com  
- ระบบอิเล็กทรอนิกสส์ ำหรบักำรแจง้ข่ำวสำรและขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และส ำนกังำน ก.ล.ต. 
- แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
- ส่ือส่ิงพิมพต์่ำงๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์และ นิตยสำร เป็นตน้  
- กำรใหข้อ้มลูแก่นกัวิเครำะหแ์ละนกัลงทนุท่ีมำเยี่ยมชมกิจกำรและพบปะผูบ้รหิำร 
- กำรเดินทำงไปใหข้อ้มลูแก่นกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
- กำรจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และสำรสนเทศที่ส ำคญั ผ่ำนทำงไปรษณีย  ์
- กำรพบปะนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลำดหลักทรพัยฯ์ เพื่อส่ือสำรผลกำรด ำเนินงำน

และขอ้มลูที่จ  ำเป็นของบรษิัทฯ  
- กำรจัดงำนแถลงข่ำวต่อส่ือมวลชนเพื่อใหร้บัทรำบขอ้มูลเก่ียวกับกำรลงทุนในโครงกำรที่ส  ำคัญของบริษัทฯ 

ภำยหลงัจำกกำรเปิดเผยขอ้มลูผ่ำนระบบแจง้ข่ำวของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรียบรอ้ยแลว้  

โดยบรษิัทฯ มีแนวทำงปฏิบตัิในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ ดงันี ้

- หำกเป็นขอ้มลูลบั จะตอ้งมั่นใจว่ำไม่มีกำรเลือกปฏิบตัิที่จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหบ้คุคลหรือกลุ่มบคุคลเป็น
กำรเฉพำะ  

- ไม่เปิดเผยสำรสนเทศที่มีสำระส ำคัญ ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงของ รำคำหลักทรัพย์แก่
สำธำรณชน จนกว่ำจะแจง้ตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรียบรอ้ยแลว้ และภำยหลงัจำกที่บรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยสำรสนเทศตอ่
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ จะด ำเนินกำรประกำศสำรสนเทศดงักล่ำวไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ โดยทนัที  

- บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยที่จะให้ควำมเห็นเก่ียวกับข่ำวลือ หรือกำรเก็งก ำไร ท่ีท ำให้กำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ผิดไปจำกสภำพปกติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เมื่อมีควำมชดัเจนว่ำ บริษัทฯ ไม่ไดเ้ป็นแหล่งที่มำของข่ำวลือ
นัน้ๆ  

- บริษัทฯ ไดก้ ำหนดช่วงเวลำในกำรงดติดต่อส่ือสำรกับนักวิเครำะห ์และนักลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับผล
ประกอบกำรของบรษิัทฯ ในแต่ละไตรมำส (Silent Period) โดยครอบคลมุถึงกำรใหข้่ำวและกำรเปิดเผยขอ้มลู
เชิงกำรเงินต่อสำธำรณชนของทัง้ผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ที่นกัลงทุนสมัพนัธ ์ล่วงหนำ้เป็นเวลำ 1 เดือนก่อนกำร
ประกำศผลประกอบกำรรำยไตรมำส และรำยปี  เพื่อป้องกันกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ไม่เหมำะสม และ
หลีกเล่ียงกำรใหข้อ้มลูอย่ำงไม่เป็นธรรมที่อำจส่งผลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ยึดถือปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยขอ้มลูของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่นอย่ำงเครง่ครดั 
โดยค ำนึงถึงกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสำกล ซึ่งขอ้มลูส ำคญัที่บริษัทฯ 
เปิดเผยต่อสำธำรณชน ประกอบดว้ย 

(1)  ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
(2)  รำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินและแสดงไวคู้่กับรำยงำนของผูส้อบ

บญัชีในรำยงำนประจ ำปี 
(3)  รำยงำนกำรถือหลกัทรพัย/์ กำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 
(4)  บทบำทหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุย่อย จ ำนวนครัง้ของกำรประชมุ และจ ำนวนครัง้ของ

กำรเขำ้ประชมุเป็นรำยบคุคล  
(5)  นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร รวมทั้งรูปแบบ และจ ำนวนค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละคน

ไดร้บั 
(6)  นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน นโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น และ

กฎบตัรของคณะกรรมกำรชดุย่อย 
(7)  รำยงำนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมตำมกรอบ GRI  
(8)  ขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้ง เช่น  วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ปัจจยัควำมเส่ียง โครงสรำ้งกำรถือหุน้ ลกัษณะกำรประกอบ

ธุรกิจ กำรควบคมุภำยใน รำยกำรระหว่ำงกนั และขอ้พิพำททำงกฎหมำย เป็นตน้ 
(9)  สำรสนเทศเก่ียวกบัรำยกำรไดม้ำ/จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์นและรำยกำรเก่ียวโยง เป็นตน้  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์กำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
บคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง โดยก ำหนดใหม้ีกำรรำยงำนเป็นประจ ำทกุปี และรำยงำนเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงเป็นรำยไตรมำส 
เพื่อป้องกันควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ทัง้นี ้ขอ้มลูดงักล่ำวจะถกูเก็บรกัษำไวเ้ป็นขอ้มลูภำยในเท่ำนัน้  และบริษัทฯ ได้
จัดใหม้ีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนในกำรติดต่อส่ือสำร แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น 
และใหข้อ้มลูข่ำวสำรที่ถกูตอ้งแก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุสถำบนั นกัวิเครำะหห์ลกัทรพัย ์และผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำง ๆ ดว้ยช่อง
ทำงกำรติดต่อที่สะดวกและเขำ้ถงึงำ่ย โดยกำรส่ือสำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูจะยดึหลกัตำมนโยบำยกำรเปิดเผยสำรสนเทศ
และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัทฯ โดยช่องทำงในกำรติดต่อหน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ ์มีดงันี ้

ฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ ์

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

 โทรศพัท ์  : +66 (0) 2058 9888   
 อีเมล : IR@shotelsresorts.com  
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ส ำหรบักำรด ำเนินกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษิัทฯ ในปี 2562 ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงัต่อไปนี ้
 

ประเภทกิจกรรม จ านวน (คร้ัง) 

กำรใหเ้ขำ้พดูคยุกบัผูบ้รหิำร (One-on-one Meeting) 8 
กำรจัดงำนประชุมนักลงทุนทำงโทรศัพท ์ 1 
พบปะนกัลงทนุในกิจกรรม Opportunity Day 1 
กำรจดังำนประชมุนกัวิเครำะห ์ 1 

หลักปฏิบัติที ่8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรบรษิัทใหค้วำมส ำคญักับผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ด ำเนินกำรใหม้ั่นใจไดว้่ำผูถื้อหุน้ไดร้บักำร
ปฏิบตัิที่เท่ำเทียมกนัและผูถื้อหุน้สำมำรถใชสิ้ทธิพืน้ฐำนในฐำนะผูถื้อหุน้ไดอ้ย่ำงครบถว้น เช่น (1) สิทธิในกำรซือ้ขำยหรือ
โอนหุน้ (2) สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งก ำไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในกำรไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรที่เก่ียวขอ้งอย่ำงเพียงพอผ่ำนทำง
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ หรือเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือโดยวิธีกำรอื่นใด (4) สิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุเพื่อใชสิ้ทธิออก
เสียงในที่ประชุมผูถื้อหุน้อย่ำงเป็นอิสระ เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมกำร กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร กำร
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี กำรจ่ำยเงินปันผล กำรก ำหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือหนงัสือบริคณหส์นธิ กำรลดทุน เพิ่มทุนและออก
หุน้ใหม่ รวมทัง้ สิทธิในกำรตัง้ค ำถำมต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและเรื่องอื่นใดที่
น ำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำและอนุมตัิ สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชมุล่วงหนำ้และกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบั
กำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัท และกำรมีส่วนรว่มในกำรตดัสินใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทัฯ โดยก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำย
มีสิทธิออกเสียงตำมจ ำนวนหุน้ท่ีถืออยู่และแต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำรจัดกำรประชุมผูถื้อหุน้ที่สนับสนุนกำรปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำ
เทียมกนั โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ อำย ุสีผิว เชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ ควำมเชื่อ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง และไม่เลือกปฏิบตัิ
เฉพำะผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือรำยใดรำยหนึ่ง พรอ้มทัง้ส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชสิ้ทธิอย่ำงเต็มที่ในกำร
เขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. บริษัทฯ จะจัดใหม้ีกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปีภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสิน้รอบปีบัญชีของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไดร้ับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยหลีกเล่ียงกำรจัด
ประชมุในช่วงใกลว้นัหยดุนกัขตัฤกษ์  

2. บริษัทฯ จะดูแลให้มีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพรอ้มเอกสำรที่เก่ียวข้องทั้งฉบับภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ โดยระบุวนั เวลำ สถำนที่ประชุมพรอ้มแผนที่และรำยละเอียดอื่น ๆ ซึ่งประกอบดว้ย จดหมำย
เชิญประชุม  รำยงำนกำรประชุมครัง้ที่ผ่ำนมำ  รำยงำนประจ ำปีในรูปแบบรหัสคิวอำร ์ ระเบียบวำระกำร
ประชุมพรอ้มค ำชี ้แจงวัตถุประสงค์ รำยละเอียด ควำมเห็นของคณะกรรมกำร และข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำระเบียบวำระ  ค ำอธิบำยหลกัฐำนกำรแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชมุ  รำยชื่อกรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ 
ซึ่งเป็นตวัแทนในกำรรบัมอบฉนัทะ  ขอ้บงัคบับรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้  แบบฟอรม์ลงทะเบียน
ซึ่งแสดงแถบบำรโ์คด้  และหนงัสือมอบฉันทะ และจดัส่งทำงไปรษณียไ์ปยงัผูถื้อหุ้นทกุรำย ล่วงหนำ้ก่อนกำร
ประชุมอย่ำงนอ้ย 14 วนั รวมทัง้ เผยแพร่ขอ้มลูดงักล่ำวในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุ อย่ำง
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นอ้ย 28 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลำศึกษำขอ้มลูประกอบกำรตดัสินใจในกำรลงมติอย่ำงเพียงพอ ถูกตอ้ง และ
ครบถว้น พรอ้มทัง้ไดป้ระกำศลงหนงัสือพิมพท์ัง้ฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษเพื่อเป็นกำรบอกกล่ำวกำร
เรียกประชมุล่วงหนำ้ก่อนวนัประชมุอย่ำงนอ้ย 3 วนั เป็นระยะเวลำ 3 วนัติดต่อกนั 

3. บริษัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยกำรจดัส่งหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตำมที่กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด ไปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งไดแ้นบรำยชื่อ
กรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นตวัแทนในกำรรบัมอบฉนัทะ และค ำอธิบำยเก่ียวกบัหลกัฐำนกำรแสดงสิทธิ
เขำ้ร่วมประชุมโดยละเอียด เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถจดัเตรียมเอกสำรที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงถูกตอ้งและครบถว้น  
นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้ยงัสำมำรถดำวนโ์หลดหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ส ำหรบัผูถื้อหุน้
ชำวต่ำงชำติที่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย) ไดจ้ำกเว็บไซตข์องบรษิัทฯ โดยสำมำรถมอบฉันทะใหบ้คุคล
อื่น หรือกรรมกำรอิสระท่ีบรษิัทฯ แจง้รำยชื่อไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุเขำ้รว่มประชมุแทนได ้ และในวนัประชมุ
บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมอำกรแสตมป์ไวเ้พื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุนสถำบนัที่มอบฉันทะให้
บคุคลอื่นเขำ้รว่มกำรประชมุ 

4. จะงดเวน้กำรกระท ำใด ๆ อันเป็นกำรละเมิด หรือจ ำกัดสิทธิ หรือกำรลิดรอนสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ในกำรเขำ้ถึง
ขอ้มลูสำรสนเทศของบรษิัทฯ ที่ตอ้งเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และกำรเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้ เช่น ไม่น ำเสนอ
เอกสำรที่มีขอ้มูลส ำคัญเพิ่มเติมอย่ำงกะทันหัน ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคัญโดย
ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ เป็นตน้ 

5. บริษัทฯ เปิดโอกำสและสนบัสนนุใหน้กัลงทุนสถำบนัจดัส่งเอกสำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชมุล่วงหนำ้เพื่อลด
ระยะเวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรในวนัประชมุ  

6. บริษัทฯ จะน ำระบบบำรโ์คด้ (Barcode) มำใชใ้นกำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนนเสียงเพื่อควำมถูกตอ้ง 
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ และเปิดรบัลงทะเบียนล่วงหนำ้ 2 ชั่วโมงก่อนกำรประชุม และแมจ้ะพน้ระยะเวลำ
ดงักล่ำวแลว้ บรษิัทฯ ก็ยงัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคเ์ขำ้รว่มประชมุสำมำรถลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุได้
โดยไม่เสียสิทธิจนกว่ำกำรนับคะแนนในระเบียบวำระสุดทำ้ยจะเสร็จสิน้ อีกทั้ง บริษัทยังไดจ้ัดเตรียมอำกร
แสตมป์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัประชมุ 

7. บริษัทฯ จะจัดใหม้ีที่ปรึกษำกฎหมำยอิสระ และตัวแทนผูถื้อหุน้ เพื่อท ำหนำ้ที่ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง และ
โปร่งใสในกำรนบัคะแนน ในแต่ละวำระกำรประชุม พรอ้มทัง้ไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เขำ้ร่วมประชมุผู้
ถือหุน้เพื่อตอบค ำถำมที่เก่ียวขอ้งกบังบกำรเงินของบรษิัทฯ 

8. ประธำนจะจดัสรรเวลำและเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมคิดเห็น และซักถำมอย่ำงเต็มที่ โดยมีประธำน
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรชดุย่อย กรรมกำรบริษัทฯ ทุกท่ำน ผูบ้ริหำรระดบัสงู ผูส้อบบญัชี รวมถึงที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงิน และ/หรือ ที่ปรกึษำทำงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัวำระกำรพิจำรณำในกำรประชมุแต่ละครัง้ เขำ้รว่ม
ประชมุเพื่อตอบขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุน้   

9. บริษัทฯ จะเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มผลกำรลงคะแนนเสียงของทุกวำระผ่ำนระบบกำรแจง้ข่ำวของ
ตลำดหลักทรพัยฯ์ และเผยแพร่มติดังกล่ำวบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ภำยหลังกำรประชุมทันที หรืออย่ำงชำ้
ภำยในเวลำ 9.00 น. ของวนัท ำกำรถดัไป 

10. บรษิัทฯ จะจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้และน ำส่งตลำดหลกัทรพัยฯ์ และส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 14 วนั
นบัแต่วนัประชุม โดยรำยงำนดงักล่ำวมีกำรบนัทึกรำยละเอียดและสำระส ำคญัไวอ้ย่ำงครบถว้นตำมแนวทำง
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ของหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และไดเ้ผยแพร่รำยงำนกำรประชมุดงักล่ำวทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 
และวีดิทศันก์ำรประชุมไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ รวมทัง้แจง้เรื่องกำรเผยแพร่ดงักล่ำวผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ดว้ย  

11. บรษิัทฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ทกุรำย มีสิทธิเสนอวำระกำรประชมุ เสนอรำยชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้
เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ และส่งค ำถำมล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 เดือน ก่อนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี โดย
ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดระยะเวลำตัง้แต่วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2562 ถึง 
31 มกรำคม 2563 และไดป้ระกำศหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

12. ประธำนกรรมกำรจะด ำเนินกำรประชมุตำมล ำดบัวำระ และเรื่องที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยไม่มีกำร
เพิ่มเติมระเบียบวำระแต่อย่ำงใด 

13. ก่อนเริ่มกำรประชมุ บริษัทฯ จะแจง้จ ำนวนและสดัส่วนของผูถื้อหุน้ที่เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และของผูถื้อ
หุน้ท่ีมอบฉนัทะ ขัน้ตอนและวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบ โดยผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียง 1 
เสียงต่อ 1 หุน้ และในกำรสรุปผลกำรนบัคะแนนเสียงแต่ละวำระ จะมีกำรแจง้ผลคะแนนและมติของที่ประชมุ
ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบทกุวำระตำมล ำดบั 

14. บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนส ำหรบักำรออกเสียงในแต่ละวำระ และส ำหรบัวำระเลือกตัง้กรรมกำร 
ไดจ้ดัใหม้ีกำรลงคะแนนเป็นรำยบคุคล เพื่อควำมโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

15. บริษัทฯ จะก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องเปิดเผยข้อมูลกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจจะเกิดขึน้ ในกรณีที่ตนเองมีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่
บรษิัทฯ จะเขำ้ท ำรำยกำร หำ้มมีส่วนรว่มในกำรพิจำรณำและอนมุตัิในเรื่องนัน้ 

16. บริษัทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรซือ้ขำยหลักทรัพยข์องกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อป้องกันมิให้
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลภำยในที่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน หรือที่เป็น
สำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหลกัทรพัยเ์พื่อประโยชนส่์วนตนหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

9.2     คณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท 

 ในปี 2562  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดม้ีกำรมอบหมำยหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบให้คณะกรรมกำรชุดย่อย ไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำร เพื่อช่วยแบ่งเบำภำระและหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบในดำ้นต่ำง ๆ โดยก ำหนด
ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ไวอ้ย่ำงชดัเจนในกฎบตัรของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ 

  ต่อมำในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 26 กุมภำพันธ์ 2563 ไดม้ีมติอนุมัติจัดตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และอนมุตัิกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมถึงนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง
องคก์ร กรอบแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนและอตัรำดอกเบีย้
ของบรษิัทฯ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงของบรษิัทฯ  

9.2.1   คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 3 คน โดยตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำม
เป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงนอ้ย 1 คน ที่มี
ควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดงัต่อไปนี ้

ชื่อ ต าแหน่ง วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งคร้ังแรก 
1. นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 10 มกรำคม 2562 
2. นำยจกัร บญุ-หลง กรรมกำรตรวจสอบ 30 พฤศจิกำยน 2561 
3. นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมกำรตรวจสอบ 30 พฤศจิกำยน 2561 

 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกรรมกำรอิสระทั้งสิน้  โดยนำยสมพงษ์ ตัณฑพำทย์ เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบผูม้ีควำมรูแ้ละประสบกำรณด์ำ้นบญัชีและกำรเงินเพียงพอในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน และมี
นำงสำวปวรสิรี ทิพยใ์จเอือ้  ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ปฏิบตัิหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำรประชมุรวมทัง้สิน้ 7 ครัง้ 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกตอ้งและเพียงพอตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินโดยกำร
ประสำนงำนกับผูส้อบบญัชีภำยนอก และผูบ้ริหำรที่รบัผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะใหผู้้สอบบัญชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใด ๆ ท่ีเห็นว่ำเป็นเรื่องส ำคัญและ
จ ำเป็นในระหว่ำงกำรตรวจสอบบญัชีของบรษิัทฯ 

2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน ( internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ที่
เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรพัยฯ์ และ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ/หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย รวมถึงสอบทำนใหบ้ริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตำมหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยกำรก ำกับดูแล และกำรบริหำรจดักำรบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
หลกัและบรษิัทรว่มที่ประกอบธุรกิจหลกั 

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบควรจดัใหม้ีกำรประชมุ เพื่อพิจำรณำในเรื่องต่ำง  ๆตำมที่ไดร้บัมอบหมำยดงัต่อไปนี ้
4.1) กำรพิจำรณำงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวขอ้ง หลกักำรบญัชีและวิธีปฏิบตัิทำงบัญชี กำรปฏิบตัิตำม

มำตรฐำนกำรบญัชี กำรด ำรงอยู่ของกิจกำร กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีที่ส  ำคญั รวมถึงเหตุผลของฝ่ำยจัดกำร
เก่ียวกบักำรก ำหนดนโยบำยบญัชีก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อเผยแพรแ่ก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไป 

4.2) กำรพิจำรณำระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 
4.3) กำรพิจำรณำทบทวนแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ ขั้นตอนกำรประสำนงำนของ

แผนกำรตรวจสอบที่เก่ียวขอ้งต่ำงๆ และกำรประเมินผลกำรตรวจสอบร่วมกับผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบัญชี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบควรสอบถำมถึงขอบเขตกำรตรวจสอบที่ไดว้ำงแผนไวเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ำแผนกำรตรวจสอบ
ดงักล่ำวจะช่วยใหต้รวจพบกำรทจุรติหรือขอ้บกพรอ่งต่ำง ๆ ของระบบกำรควบคมุภำยใน 
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4.4) กำรพิจำรณำร่วมกับผูต้รวจสอบภำยในถึงปัญหำหรือขอ้จ ำกัดที่เกิดขึน้ในระหว่ำงกำรตรวจสอบ และทบทวนกำร
ปฏิบตัิงำนของผูต้รวจสอบภำยใน 

4.5) กำรพิจำรณำรว่มกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหำหรือขอ้จ ำกดัที่เกิดขึน้จำกกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
4.6) กำรพิจำรณำร่วมกับผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชีว่ำไดม้ีกำรวำงแผนเพื่อทบทวนวิธีกำรและกำรควบคุมกำร

ประมวลขอ้มลูทำงอิเล็คโทรนิค และสอบถำมเก่ียวกบัโครงกำรรกัษำควำมปลอดภยัโดยเฉพำะ เพื่อป้องกนักำรทจุริต
หรือกำรใชค้อมพิวเตอรไ์ปในทำงที่ผิดโดยพนกังำนบรษิัทฯ หรือบคุคลภำยนอก 

4.7) กำรพิจำรณำทบทวนรำยกำรที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์เช่น รำยกำรที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ 
เป็นตน้ 

4.8) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยห์รือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพยฯ์ และ/หรือ
กฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

4.9) กำรปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำย 
5. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และเสนอค่ำตอบแทน

ของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อรบัทรำบผลกำรสอบทำนงบกำรเงินประจ ำไตรมำส ผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี และหำรือเก่ียวกับปัญหำ 
อปุสรรค ท่ีอำจพบจำกกำรปฏิบตัิงำนของผูส้อบบญัชี 

6. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์รวมถึงพิจำรณำขอ้ก ำหนด และกำรเลิก
กำรท ำรำยกำรที่แตกต่ำงไปจำกขอ้ก ำหนดเรื่องกำรเลิกกำรท ำรำยกำรที่ไดพ้ิจำรณำก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำรในสำระส ำคญั 
และพิจำรณำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำด
หลักทรพัยฯ์ ทั้งนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ หำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกิดขึน้ หรือรำยกำรต่ำง ๆ  ดงักล่ำว บริษัทฯ จะจดัให้
มีผูเ้ชี่ยวชำญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรต่ำง ๆ ดงักล่ำว 
เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรพิจำรณำและ/หรือกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

7. สอบทำนและติดตำมผลกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทัง้ประเมินผลกำรจดักำรควำมเส่ียงจำกคณะท ำงำนในกำรบริหำรควำม
เส่ียง  

8. สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่ออนมุตัิ 

อ านาจด าเนินการ 

1. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 
2. พิจำรณำขอควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรกึษำวิชำชีพอื่นใดตำมควำมจ ำเป็น เพื่อที่จะสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร

ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพดว้ยค่ำใชจ้่ำยของบรษิัทฯ ซึ่งกำรด ำเนินกำรว่ำจำ้งใหเ้ป็นไปตำมระเบียบปฎิบตัิของบรษิัทฯ 
3. มีอ ำนำจเรียกขอขอ้มลูจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติมในเรื่องต่ำง ๆ ได ้

รวมถึงกำรเชิญผูบ้ริหำร ฝ่ำยจดักำร หวัหนำ้งำน พนกังำน หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงขอ้มูล รวมทั้ง
จดัส่งและใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้ง ภำยใตก้ำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

4. ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือที่จะก ำหนดขึน้เพิ่มเติมในอนำคต 
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การรายงาน 

1. จดัท ำรำยงำนกำรปฏิบตัิงำนเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
2. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลงนำม

โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้

2.1) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เชื่อถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัทฯ 
2.2) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิัทฯ 
2.3) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 
2.4) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
2.5) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
2.6) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
2.7) ควำมเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร (Charter) 
2.8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 
3. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบกิจกรรมของคณะกรรรมกำรตรวจสอบ 
4. ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีขอ้สงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำง

มีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้
4.1) รำยกำรที่เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
4.2) กำรทจุรติ หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพรอ่งที่ส  ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
4.3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ  หรือกฎหมำยที่

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรใหม้ีกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในเวลำ
ดังกล่ำว กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังกล่ำวต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

5. ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใหบ้ริษัทแจง้มติเปล่ียนแปลงหนำ้ที่และจดัท ำรำยชื่อและ
ขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีกำรเปล่ียนแปลงตำมแบบที่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด และน ำส่ง
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่มีกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว โดยวิธีกำรตำมข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ ว่ำดว้ยกำรรำยงำนโดยผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

9.2.2   คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดอ้นมุตัแิต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่  1/2562 เมื่อ
วันที่ 10 มกรำคม 2562 รวมถึงอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ประกอบดว้ย
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กรรมกำรบริหำรที่มำจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผูบ้ริหำรระดบัสงูของบริษัทฯ โดยมีหนำ้ที่บริหำรจดักำรและควบคมุ
กิจกำรตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มอบหมำย และตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน ดงัต่อไปนี ้

ชื่อ ต าแหน่ง วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งคร้ังแรก 
1. นำยนรศิ เชยกลิ่น ประธำน 10 มกรำคม 2562 
2. นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุเบอร ์ กรรมกำร 10 มกรำคม 2562 
3. นำงฐิติมำ รุง่ขวญัศิรโิรจน ์ กรรมกำร 10 มกรำคม 2562 
4. นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ กรรมกำร 10 มกรำคม 2562 

 
โดยมีนำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธท์ ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

ในปี 2562 ยงัไม่มีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร  
 
คณะกรรมกำรบรหิำรมีอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบท่ีส ำคญัดงัต่อไปนี ้  
1. ด ำเนินกิจกำรและบรหิำรกิจกำรของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยตำมวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบียบ ขอ้ก ำหนด 

ค ำสั่ง และมติของที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ  
2. กลั่นกรองและน ำเสนอเป้ำหมำย นโยบำย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจ เป้ำหมำยทำงกำรเงินและ

งบประมำณประจ ำปี กำรขยำยกิจกำร โครงสรำ้งกำรจัดกำร แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี นโยบำยกำรบริหำร
ทรพัยำกรบุคคล แผนกำรเงิน กำรประชำสมัพนัธ ์และงบประมำณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยพิจำรณำปัจจัย
ทำงธุรกิจอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตัิ ตลอดจนพิจำรณำและกลั่นกรองขอ้เสนอของ
ฝ่ำยบรหิำรเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

3.  ก ำกับ ตรวจสอบและควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย นโยบำย และแผนธุรกิจที่ก ำหนดไว ้รวมถึงควบคุมดูแลกำรใชจ้่ำย
ตำมงบประมำณที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 

4. แต่งตั้ง ก ำกับดูแล ประสำนงำน และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะท ำงำนพิเศษ หรือคณะบริหำรงำนพรอ้มทั้ง
พิจำรณำและอนุมัติข้อเสนอต่ำง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหำรงำนหรือคณะท ำงำนพิเศษ รวมทั้งมีอ ำนำจแต่งตัง้
ประธำนท่ีปรกึษำ ท่ีปรกึษำ หรือคณะท่ีปรกึษำของคณะกรรมกำรบรหิำรไดต้ำมควำมเหมำะสม 

5. ก ำหนดขัน้ตอนและวิธีกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย กับผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรของ
บริษัทฯ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม เพื่อป้องกันกำรถ่ำยเทผลประโยชน ์และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมตัิในหลกักำร รวมถึงควบคุมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรและขอ้ก ำหนดที่ไดร้บัอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษิัท 

6. พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ กำรท ำสัญญำต่ำง ๆ กำรลงทุน หรือกำรขำย
สินทรพัยข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนกำรด ำเนินงำนที่เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมี
เงื่อนไขทำงกำรคำ้ทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมำณที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทหรือตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว ทั้งนี ้ ภำยใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 - กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร - หนำ้ 104 

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถึงตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกับกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและ
รำยกำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์รวมถึงตำรำงก ำหนดอ ำนำจอนมุตัิ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมกำร
บริษัทก ำหนด รวมถึงมีอ ำนำจอนุมตัิกำรเปิดและปิดบญัชีธนำคำรและสถำบนัทำงกำรเงินต่ำง ๆ และกำรใชบ้ริกำร
ทำงกำรเงินต่ำง ๆ  

7. พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลเพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ อนุมตัิ รวมทัง้ตรวจสอบ ใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกับเรื่องนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล และพิจำรณำ
กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ อนุมัติก่อน
น ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป 

8. ศึกษำควำมเป็นไปไดส้ ำหรบักำรเขำ้ลงทุนในโครงกำรใหม่ โดยท ำกำรศึกษำทำงดำ้นเทคนิคและดำ้นกำรเงินอย่ำง
เหมำะสมและครบถว้นเพื่อประกอบกำรตดัสินใจ หรือกำรพิจำรณำกำรยกเลิกกำรลงทนุ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิัท 

9. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมกำ้วหนำ้ของโครงกำรลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรำยงำนผลรวมทัง้ปัญหำหรือ
อปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทำงในกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบ 

10. จัดหำข้อมูลที่ส  ำคัญต่ำง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อน ำเสนออย่ำงเพียงพอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ถือหุ้นเพื่อใช้
ประกอบกำรตดัสินใจ รวมถึงจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีน่ำเชื่อถือ เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีดีและโปรง่ใส 

11. ด ำเนินกำรใหผู้บ้ริหำร พนกังำน และบุคคลที่เก่ียวขอ้งเขำ้ประชมุคณะกรรมกำรบริหำร หรือใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบั
เรื่องที่มีกำรอภิปรำยกันในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร รวมถึงมีอ ำนำจเรียกขอขอ้มลูจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ของ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเพิ่มเติมในเรื่องต่ำง ๆ ได ้

12. มีอ ำนำจพิจำรณำและอนมุตัิกำรเขำ้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัสถำบนัทำงกำรเงินในกำรเปิดบญัชี  กูย้ืม เบิกถอนเงนิ 
และใชสิ้นเชื่อ ตลอดจนน ำหลกัทรพัยต์่ำง ๆ ของบริษัทฯ ไปเป็นหลกัประกันหนีด้งักล่ำวทัง้ที่ตอ้งจดทะเบียนและไม่
จดทะเบียนก็ตำม เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ตลอดจนถึงกำรเข้ำท ำนิติกรรมสัญญำ กำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำวจนเสรจ็กำรตำมวงเงินท่ีไดก้ ำหนดไว้ และ/หรือตำมตำรำงก ำหนดอ ำนำจ
อนุมตัิ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด และ/หรือ กฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และ/
หรือขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

13. มีอ ำนำจขอควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพเมื่อเห็นว่ำจ ำเป็นดว้ยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรว่ำจำ้งใหเ้ป็นไปตำมระเบียบปฏิบตัิของบรษิัทฯ 

14. ก ำกับดูแลใหม้ีขัน้ตอนใหผู้ป้ฏิบตัิงำนตอ้งรำยงำนเหตุกำรณ ์หรือกำรกระท ำที่ผิดปกติ หรือกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงทันท่วงที และในกรณีที่เหตุกำรณด์ังกล่ำวมีผลกระทบที่มีสำระส ำคญั คณะกรรมกำร
บรหิำรจะตอ้งรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบเพื่อพิจำรณำแกไ้ขภำยในระยะเวลำอนัสมควร  

15. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นประจ ำ  
16. คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 

โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบ้คุคลดงักล่ำว มีอ ำนำจตำมที่คณะ
กรรมกำรบรหิำรเห็นสมควร  

17. ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรษิัท หรือตำมที่ไดร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิัท 
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18. ตรวจสอบ และประเมินควำมเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี ้ โดยเป็นกำรเปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริหำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในกฎบตัรเพื่อน ำผลที่ไดร้บัจำกกำรประเมินผลดงักล่ำวมำพิจำรณำ
ปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำนของตนต่อไป 

 
 9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดอ้นมุตัแิต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงขึน้ในท่ีประชมุคณะกรรมกำรครัง้ที่ 2/2563 
ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์ 2563 เพื่อก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบรหิำรควำมเส่ียง และก ำกบัดแูลใหม้กีำร
ด ำเนินงำนดำ้นกำรบรหิำรควำมเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร เพื่อลดผลกระทบจำกปัจจยัเส่ียงต่ำงๆ ทัง้ภำยนอกและภำยในองคก์ร
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ไดอ้ย่ำงเหมำะสม  โดยคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดก้ ำหนดองคป์ระกอบ ขอบเขตอ ำนำจ 
หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงสำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล ตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มอบหมำย นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ยงัอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
นโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงองคก์ร และกรอบแนวทำงกำรบรหิำรควำมเส่ียง และกรอบกำรบรหิำรควำมเส่ียงดำ้นอตัรำ
แลกเปล่ียนและอตัรำดอกเบีย้ของบรษิัทฯ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงของบรษิัท  

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงประกอบดว้ย กรรมกำรบรษิัทฯ จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน โดยตอ้งมี
กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงอยำ่งนอ้ย 1 คน เป็นกรรมกำรอิสระ และใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรเป็นกรรมกำรบรหิำรควำม
เส่ียงโดยต ำแหน่ง ปัจจบุนั คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงันี ้ 
 

ชื่อ ต าแหน่ง วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งคร้ังแรก 
1.  นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ ประธำน 26 กมุภำพนัธ ์2563 
2. นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุเบอร ์ กรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2563 
3. นำงฐิติมำ รุง่ขวญัศิรโิรจน ์ กรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2563 

 
โดยมีนำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธท์ ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

1. ทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงองคก์รเป็นประจ ำทกุปี และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เพื่ออนมุตัิ 

2. ก ำหนดและทบทวนกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร (ซึ่งประกอบดว้ยโครงสรำ้งและกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
และระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได ้(Risk Appetite)) และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นอัตรำดอกเบีย้และอัตรำ
แลกเปล่ียนของบริษัทฯ เป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยทุกปี เพื่อใหแ้น่ใจว่ำกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพ เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล และสอดคลอ้งกับทิศทำง   กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิัทฯ เพื่อทรำบ 

3. ก ำกับดูแล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงระดบัองคก์รที่ส  ำคญั รวมถึงรำยงำนกำรบริหำร
ควำมเส่ียงโครงกำรลงทนุ และกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นทุจรติและคอรร์ปัชนั พรอ้มทัง้ใหค้  ำแนะน ำ และใหค้วำมเหน็
ในผลกำรประเมินควำมเส่ียง มำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง และควำมเส่ียงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำร
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บริหำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจบริษัทฯ  และสำมำรถบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียงต่ำงๆ ใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

4. รำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่ส  ำคญัใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ รบัทรำบ ในกรณีที่มีปัจจยัหรือเหตกุำรณ ์ซึ่งอำจมี
ผลกระทบต่อบรษิัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั  

5. ก ำหนดและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ ำทกุปี เพื่อใหม้ีประสิทธิผลและมีควำมเพียงพอ 
สอดคลอ้งตำมสภำวกำรณท์ี่เปล่ียนแปลง และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เพื่ออนมุตัิ 

6. ใหก้ำรสนบัสนนุเพื่อพฒันำกำรบรหิำรควำมเส่ียงและเครื่องมือสนบัสนนุกำรบรหิำรควำมเส่ียงต่ำงๆ  ในทกุระดบัทั่วทัง้
องคก์รอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีกำรปรบัปรุง และพฒันำระบบกำรบริหำร
ควำมเส่ียงภำยในองคก์รอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 

7. รบัผิดชอบต่อกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มอบหมำยเก่ียวกบักำรบรหิำรควำมเส่ียง 

8. ในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอำจขอควำมเห็นจำกที่ปรกึษำอิสระเมื่อพิจำรณำเห็นว่ำมีควำม
จ ำเป็นและเหมำะสม โดยบรษิัทฯ เป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำย 

9. ส่ือสำรแลกเปล่ียนขอ้มูล และประสำนงำนเก่ียวกับควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีหนำ้ที่รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ รบัทรำบผลกำรบริหำรควำมเส่ียง หรือ
ส่ิงที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงมีนัยส ำคัญในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยทุกไตรมำส เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ รบัทรำบและตระหนกัถึงควำมเส่ียงที่ส  ำคัญของบริษัทฯ รวมถึงปัจจยัที่อำจส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนขององคก์รในอนำคต และมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเป็นประจ ำทุกปี และรำยงำนปัญหำอุปสรรคที่เป็น
เหตใุหก้ำรปฏิบตัิงำนไม่บรรลวุตัถปุระสงค ์(หำกมี) เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทฯ รบัทรำบ 

 
9.2.4 เลขานุการบริษัท 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์มำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 คณะกรรมกำรบรษิัทฯ 
แต่งตัง้ นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ท ำหนำ้ที่เลขำนกุำรบรษิัท เมื่อวนัท่ี 8 สิงหำคม 2562 เพื่อรบัผิดชอบเรื่องที่เก่ียวกบักำร
ประชมุคณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้ และเพื่อช่วยเหลืองำนท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบตัดิำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี นอกจำกนี ้    
ยงัท ำหนำ้ที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติ
คณะกรรมกำร 
 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
เลขำนุกำรของบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบญัญัติ

หลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัในวนัที่ 31 สิงหำคม 2551 ดว้ยควำมรบัผิดชอบ 
ควำมระมัดระวงั และควำมซื่อสัตยส์ุจริต รวมทั้งตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับบริษัทฯ มติ
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้หนำ้ที่ตำมกฎหมำยของเลขำนกุำรบรษิัทฯ มีดงันี  ้
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1.  จดัท ำและเก็บรกัษำเอกสำรดงัต่อไปนี ้
-  ทะเบียนกรรมกำร 
-  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบรษิัทฯ 
-  หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

2.  เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง และจัดส่ง
ส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียตำมมำตรำ 89/14 ใหป้ระธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัรำยงำนนัน้ 

3.   จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรประชุมผู้ถือหุ้นใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้ง 

4. บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุน้และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  รวมทัง้ติดตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้และมติที่ประชมุคณะกรรมกำร 

5. ใหค้  ำแนะน ำในกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ และคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้บงัคบั
บรษิัทฯ พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง และติดตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยใหม่ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ และแจ้งกำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคัญให้
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ทรำบ 

6. เป็นศนูยก์ลำงกำรติดต่อส่ือสำรขอ้มลูข่ำวสำรระหว่ำงกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูถื้อหุน้  
7. ประสำนงำนและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมติของที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
8. ดูแลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงำนที่ก ำกบัดูแลตำมระเบียบและ

ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำร 
9. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศหรือก ำหนด และตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

มอบหมำย 
10. จดัใหม้ีกำรปฐมนิเทศ ใหค้  ำแนะน ำแก่กรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่ 

 
รายละเอียดของเลขานุการบริษัท 
บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดคุณสมบตัิ ประสบกำรณ ์หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท ไวบ้น

เว็บไซตข์องบริษัทฯ www.shotelsresorts.com ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 56-1 ของ     
บรษิัทฯ โดยเลขำนกุำรบรษิัทมีคณุวฒุิกำรศกึษำทำงดำ้นกำรบรหิำรธุกิจ เศรษฐศำสตร ์และกำรเงิน และมีประสบกำรณท์ี่
เป็นประโยชนต์่อกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ยงัผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำร
บริษัทจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และไดเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องที่
เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งจำกส ำนักงำน ก .ล.ต. และตลำดหลักทรพัยฯ์  และหน่วยงำนอื่นที่
เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้รำยละเอียดของเลขำนกุำรบรษิัท ปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบ 1  
 
 
 

 

http://www.shotelsresorts.com/
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การอบรมของเลขานุการบริษทัในปีทีผ่่านมา 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ สนบัสนนุใหเ้ลขำนกุำรบรษิัท ไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องที่จะเป็น
ประโยชนต์่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยในปี 2562 ไดเ้ขำ้อบรมใน 
หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 101/2562 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
และหลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนควำมรูส้  ำหรบัผูป้ฏิบัติงำนในสำยงำนที่ปรึกษำกำรเงินประจ ำปี 2562 สมำคมบริษัท
หลกัทรพัยไ์ทย    

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

9.3.1  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา 

บรษิัทฯ เป็นผูส้รรหำและพิจำรณำคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลักทรพัย ์รวมถึงกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกับคุณสมบัติที่บริษัทฯ ก ำหนด เพื่อเขำ้รบักำรคัดเลือกเป็น
กรรมกำรบรษิัทฯ ในกำรสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมนัน้ บรษิัทฯ จะพิจำรณำจำกช่องทำงดงัต่อไปนี ้

• กำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรำยชื่อบคุคลผูท้รงคุณวฒุิเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ 
ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี เป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 3 เดือน ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขซึ่งได้
ประกำศไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ่งในปีนีบ้ริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลตัง้แต่วันที่         
25 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 

• รำยชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ไดร้บักำรแนะน ำจำกผู้บริหำร กรรมกำรบริษัทฯ และบุคคลภำยนอกที่มีควำม
น่ำเชื่อถือ รวมถึงรำยชื่อจำกฐำนขอ้มลูกรรมกำร (Director Pool) 

• ใหบ้รษิัทท่ีปรกึษำภำยนอก (Professional Search Firm) ช่วยคดักรองผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมำะสม  

• เปิดโอกำสใหค้ณะกรรมกำรแต่ละทำ่นเสนอชื่อบคุคลที่พิจำรณำแลว้เห็นว่ำเป็นผูท้ี่เหมำะสม  

บริษัทฯ จะพิจำรณำทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมกำร (Skill and Characteristic) และองคป์ระกอบ
โดยรวมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์และทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจัดท ำเป็น
ตำรำง Board Skill Matrix เพื่อพิจำรณำทักษะที่จ ำเป็นที่ยังขำดอยู่ในคณะกรรมกำร และก ำหนดเกณฑใ์นกำรสรรหำ
กรรมกำรบริษัทที่ตอ้งกำรเป็นประจ ำทุกปี ในกำรทบทวนดงักล่ำว บริษัทฯ ยงัไดพ้ิจำรณำถึงควำมหลำกหลำย ทัง้ในดำ้น
ของทกัษะ ประสบกำรณ ์ควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ ควำมเป็นอิสระ และ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นอื่นๆ โดยไม่จ ำกัดอำยุ
และเพศของกรรมกำร  

คุณสมบัติของกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ ปรำกฏตำมที่เปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ 3.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
หลกัปฏิบตัิที่ 3 เสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรท่ีมีประสิทธิผล 
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 กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้ 

• กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากถึงคราวออกตามวาระ 

ในกรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเนื่องจำกถึงครำวออกตำมวำระ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรำยชื่อ
บคุคลที่มีคณุสมบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตำมคณุสมบตัิที่บรษิัทฯ ก ำหนด  เพื่อเขำ้รบั
กำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ เป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี โดยจะประกำศหลกัเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดก้ ำหนดสัดส่วนกำรถือหุน้ขัน้ต ่ำส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมกำร
ล่วงหนำ้ โดยตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ และเลขำนกุำรบรษิัท จะ
พิจำรณำคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมกฎหมำยและหลักเกณฑท์ี่ก ำหนด โดยพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ ์ควำมรู ้ควำมสำมำรถที่จะเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำ เมื่อที่ประชมุ
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มีมติเห็นชอบแลว้  บรษิัทฯ จะเสนอชื่อบคุคลดงักล่ำวเพื่อขออนมุตัิเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทฯ ใน
กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้  โดยถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กำรเลือกตัง้กรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บังคบับริษัทฯ และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจะตอ้งมีควำม
โปรง่ใสและชดัเจน โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเลือกตัง้กรรมกำรในกำรประชมุผูถื้อหุน้ ดงัต่อไปนี  ้

1) ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำรใหถื้อว่ำผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ หนึ่ง
หุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2) ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำร ใหล้งคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยใหผู้ถื้อหุน้
ลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่ตนมีอยู่เลือกบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรทีละคน   

3) มติในกำรแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมกำรใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

4) บคุคลซึ่งจะไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนั
เกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 

5)  

• กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มทำงกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัท
มหำชนจ ำกัดเขำ้เป็นกรรมกำรเพื่อทดแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลงในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครำวถัดไป เวน้แต่วำระ
ของกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งนัน้เหลือนอ้ยกว่ำ 2 เดือนซึ่งจะตอ้งเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีเป็นผูพ้ิจำรณำ
แต่งตัง้  บุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำวำระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 
ทั้งนี ้มติกำรแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรที่
เหลืออยู่ 

 

 

 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 - กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร - หนำ้ 110 

การถอดถอน และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 

1) นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรอำจพน้ต ำแหน่งเมื่อ 

1.1) ตำย 
1.2) ลำออก 
1.3) ขำดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทมหำชนจ ำกดั 
1.4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
1.5) ศำลมีค ำสั่งใหอ้อก 

2) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัทฯ กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึง  
บรษิัทฯ กรรมกำรซึ่งลำออกจะแจง้กำรลำออกของตนใหน้ำยทะเบียนบรษิัทมหำชนจ ำกดัทรำบดว้ยก็ได้ 

3) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่ำกึ่งหน่ึง (1/2) ของจ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในกรณีที่กรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งยงัคงรกัษำกำรในต ำแหน่ง
เพื่อด ำเนินกิจกำรของบรษิัทฯ ต่อไปเพียงเท่ำที่จ  ำเป็น จนกว่ำกรรมกำรชดุใหม่เขำ้รบัหนำ้ที่ เวน้แต่ศำลจะมีค ำสั่งเป็น
อย่ำงอื่นในกรณีที่คณะกรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมค ำสั่งศำล 

คณะกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่ง ตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตัง้คณะกรรมกำรชดุใหม่ภำยในหนึ่ง 
(1) เดือนนบัแต่วนัพน้จำกต ำแหน่ง โดยส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ำสิบส่ี (14) วนัก่อนวนัประชมุ และ
โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณำเป็น
ระยะเวลำสำม (3) วนัติดต่อกนั 

9.3.2  การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง  

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ เป็นผูจ้ดัท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร (Succession Plan) เพื่อ
ควำมมั่นใจว่ำธุรกิจจะด ำเนินต่อไปไดอ้ย่ำงต่อเนื่องหำกต ำแหน่งดังกล่ำวว่ำงลง  โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเป็นผู้
พิจำรณำสรรหำบคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร โดยจะพิจำรณำสรรหำบคุคลที่มี
ควำมรูค้วำมสำมำรถ มีคุณสมบัติเหมำะสม และมีประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกองคก์ร ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตัง้ต่อไป  นอกจำกนี ้คณะกรรมกำร
บรษิัทฯ ยงัมีหนำ้ที่ในกำรทบทวนแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง พรอ้มทัง้รำยชื่อผูท้ี่อยู่ในเกณฑท์ี่จะไดร้บักำรพิจำรณำสืบทอด
ต ำแหน่งอย่ำงสม ่ำเสมอดว้ย 

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเป็นผูพ้ิจำรณำสรรหำและแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับต ำแหน่งและหนำ้ที่
ควำมรบัผิดชอบ รวมถึงมีควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณท์ี่เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยกำร
คดัเลือกเป็นไปตำมระเบียบในกำรสรรหำบคุลำกรของฝ่ำยฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลและวฒันธรรมองคก์ร  
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ฝ่ำยฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและวัฒนธรรมองคก์รเป็นผู้จัดท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง และได้
จดัระบบใหม้ีกำรพฒันำบคุลำกรในล ำดบัรองลงมำ เพื่อเตรียมควำมพรอ้มส ำหรบักำรขึน้ไปด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวดว้ย 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีบรษิัทย่อยที่ถือหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มซึ่งเป็นบรษิัทจ ำกดั จ ำนวน 36 บรษิัท  และบรษิัทรว่ม 
16 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลและบริหำรจดักำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติ
ดงัต่อไปนี ้

ในกำรนี ้“บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมำยถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลกัตำมที่ก ำหนดไว้
ในข้อ 24 ซึ่งมีขนำดรวมกันเป็นไปตำมก ำหนดในข้อ 23(2) ของประกำศ ทจ. 39/2559 เประกอบกับขอ้ 2(11) และขอ้ 
2(13) ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง กำรก ำหนดบทนิยำมใน
ประกำศเก่ียวกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์(และที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ในกรณีที่นโยบำยนีไ้ดก้ ำหนดให้กำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ ซึ่งมีนัยส ำคัญหรือมีผลต่อฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มเป็นเรื่องที่ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ หรือ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (แลว้แต่กรณี) ใหก้รรมกำรของบรษิัทฯ มีหนำ้ที่ในกำรจดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำร และ/
หรือกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติเรื่องดังกล่ำวก่อนที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะจัดประชุม
คณะกรรมกำร และ/หรือจดัประชมุผูถื้อหุน้ของตนเองเพื่อพิจำรณำอนมุตัิก่อนกำรท ำรำยกำรหรือด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ ใน
กำรนี ้ใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยขอ้มลูและปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนและวิธีกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่จะขออนมุตัินัน้
ตำมที่ก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหำชนฯ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประกำศขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยโดยอนโุลม (เท่ำที่ไม่ขดัหรือแยง้) อย่ำงครบถว้นและถกูตอ้ง 

     1   กรณีดงัต่อไปนีบ้รษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม (แลว้แต่กรณี) ตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของ
บรษิัทฯ ก่อนที่บรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มเขำ้ท ำรำยกำรหรือด ำเนินกำร 

  (1)   กำรแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำรที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือ
บรษิัทรว่มอย่ำงนอ้ยตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษัทฯ ในบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มดงักล่ำว 

เวน้แต่นโยบำยฉบบันีห้รือคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ จะไดก้ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำร
ที่บริษัทฯ แต่งตัง้หรือเสนอชื่อมีดลุยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยและบรษิัท
ร่วมในเรื่องที่เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรทั่วไปและกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไดต้ำมแต่ที่
กรรมกำรและผูบ้ริหำรรำยดงักล่ำวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แลว้แต่
กรณี) 

อนึ่ง กรรมกำรและผูบ้ริหำรขำ้งตน้ที่ไดร้บักำรแต่งตัง้หรือเสนอชื่อตอ้งเป็นบุคคลที่มีรำยชื่ออยู่ในระบบ
ขอ้มลูรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์(White List) และมีคุณสมบตัิ บทบำท หนำ้ที่  และควำม
รบัผิดชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนไม่มีลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ว่ำดว้ยกำรก ำหนดลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัท 
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(1) กำรเพิ่มทนุโดยกำรออกหุน้เพิ่มทนุของบรษิัทย่อยและกำรจดัสรรหุน้ รวมทัง้กำรลดทนุจดทะเบียน และ/
หรือทุนช ำระแลว้ของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ หรือกำรด ำเนินกำร
อื่นใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ทำงตรงและทำงออ้มของบริษัทฯ ในที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของ
บรษิัทย่อยนัน้ เวน้แต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมำณประจ ำ ปีของบรษิัทย่อยซึ่งไดร้บัอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรบรษิัทแลว้ 

(2) กำรพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และเงินปันผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของบรษิัทย่อย 

(3) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อย เวน้แตเ่ป็นกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องที่มีนยัส ำคญัตำมขอ้ 2.5 ซึง่ตอ้ง
ไดร้บักำรอนมุตัจิำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

(4) กำรพิจำรณำอนุมตัิงบประมำณประจ ำปีรวมของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทัง้หมด เวน้
แต่ก ำหนดไวใ้นสำยกำรบงัคบับญัชำ (Line of Authority) ของบรษิัทย่อย  

(5)  กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพำะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวไม่ได้อยู่ในสังกัดส ำนัก
งำนสอบบญัชีที่เป็นสมำชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ำยเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
จะตอ้งสงักดัส ำนกังำนสอบบญัชีในเครือข่ำยเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 

รำยกำรตัง้แต่ขอ้ (7) ถึงขอ้ (10) นีเ้ป็นรำยกำรท่ีถือว่ำมีสำระส ำคญั และหำกเขำ้ท ำรำยกำรจะมีผลกระทบ
อย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ดงันัน้ ก่อนที่จะมีกำรประชุมคณะกรรมกำร
ของบรษิัทย่อย และกรรมกำรซึ่งบรษิัทฯ แต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งในบรษิัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดงัต่อไปนี ้กรรมกำรรำย
ดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ เก่ียวกบัเรื่องดงักล่ำวเสียก่อน ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อ
ค ำนวณขนำดรำยกำรที่บริษัทย่อยจะเข้ำท ำรำยกำรเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนำดของบริษัทฯ (โดยน ำ
หลกัเกณฑก์ำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และ
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัย ์เรื่อง กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือเรื่อง กำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น (แลว้แต่
กรณี) มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ซึ่งรำยกำร
ดงัต่อไปนี ้คือ 

(6)   กรณีที่บรษิัทย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย หรือรำยกำร
ที่เก่ียวกับกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกรณี
ดงัต่อไปนี ้

(ก) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกรอ้งที่มีต่อผูท้ี่ก่อควำมเสียหำย
แก่บรษิัทย่อย 

(ข) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ค) กำรซือ้หรือกำรรบัโอนกิจกำรของบรษิัทอื่นมำเป็นของบรษิัทย่อย 
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(ง) กำรเขำ้ท ำ แกไ้ข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ี
ส ำคญั กำรมอบหมำยใหบ้คุคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบรษิัทยอ่ย หรือกำรรวมกิจกำรของบรษิทั
ย่อยกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทนุกนั 

(จ) กำรเช่ำ หรือใหเ้ช่ำซือ้กิจกำรหรือทรพัยสิ์นของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือส่วนท่ีมีสำระส ำคัญ 

(7) กำรกูย้ืมเงิน กำรใหกู้ย้ืมเงิน กำรใหสิ้นเชื่อ กำรค ำ้ประกัน กำรท ำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ตอ้ง
รบัภำระทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ หรือกำรใหค้วำมช่วยเหลือดำ้นกำรเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นใน
จ ำนวนที่มีนัยส ำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นกำรกูย้ืม เงินระหว่ำงบริษัทฯ และ
บรษิัทย่อย 

(8) กำรเลิกกิจกำรของบรษิัทย่อย 

(9) รำยกำรอื่นใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิัทยอ่ยและเป็นรำยกำรท่ีมีผลกระทบต่อบรษิัทย่อยอยำ่ง
มีนยัส ำคญั 

        2  ก่อนบรษิัทย่อยเขำ้ท ำรำยกำรดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ดว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(1)  กรณีที่บรษิัทย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย หรือรำยกำรที่  
เก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิทัย่อย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณขนำดของ
รำยกำรที่บริษัทย่อยเข้ำท ำรำยกำรเปรียบเทียบกับลักษณะ และ/หรือขนำดของบริษัทฯ (โดยน ำ
หลักเกณฑก์ำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัย ์เรื่อง กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือเรื่อง กำร
ไดม้ำจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยสิ์น (แลว้แต่กรณี) มำบังคับใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บักำร
พิจำรณำอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

(2) กำรเพิ่มทนุโดยกำรออกหุน้เพิ่มทนุของบรษิัทย่อยและกำรจดัสรรหุน้ รวมทัง้กำรลดทนุจดทะเบียน และ/
หรือทุนช ำระแลว้ของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ หรือกำรด ำเนินกำร
อื่นใดเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้มในที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำสดัส่วนที่ก ำหนดในกฎหมำยซึ่งใชบ้งัคบั
กับบริษัทย่อยอนัมีผลท ำใหบ้ริษัทฯ ไม่มีอ  ำนำจควบคมุบริษัทย่อยนัน้ ทัง้นีต้อ้งเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณ
ขนำดของรำยกำรเปรียบเทียบกบัขนำดของบรษิัทฯ และอยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัิจำก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยน ำหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำยกำรตำมที่ก ำหนดไวใ้นประกำศที่
เก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ มำบงัคบัใช้
โดยอนโุลม) 

(3) กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณขนำดกิจกำรของบริษัทย่อยที่จะเลิกนัน้
เปรียบเทียบกับขนำดของบริษัทฯ (โดยน ำหลกัเกณฑก์ำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่ก ำหนดไวใ้น
ประกำศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัย ์เรื่อง กำร
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ไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยม์ำบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัิ
จำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

(4) รำยกำรอื่นใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรำยกำรที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี ้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรที่บริษัทย่อยเข้ำท ำรำยกำร
เปรียบเทียบกับขนำดของบริษัทฯ (โดยน ำหลกัเกณฑก์ำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ประกำศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัย ์เรื่อง กำร
ไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยม์ำบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนมุตัิ
จำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

(5) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงิน และผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผล
กระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และ/
หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อย หรือกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัทย่อย เป็นตน้ 

      3 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะติดตำมดูแลใหค้ณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่
เสนอชื่อหรือแต่งตัง้โดยบรษิัทฯ ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมกฎหมำยและนโยบำย
ของบรษิัทฯ 

      4 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
และติดตำมใหบ้รษิัทย่อยเปิดเผยขอ้มลู ฐำนะทำงกำรเงิน และผลด ำเนินกำร กำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั
และ รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และรำยกำรที่มีนัยส ำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรก ำกับดูแลและกำรบริหำรจดักำรบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตำมประกำศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยฯ์ (แลว้แต่กรณี) 

     5  กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยมีหนำ้ที่ดงัต่อไปนี ้

 (1) กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐำนะทำงกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำย
ไปซึ่งสินทรพัยท์ี่มีนยัส ำคญัใหแ้ก่บริษัทฯ ทรำบโดยครบถว้น ถูกตอ้ง และภำยในก ำหนดเวลำที่สมควร
ตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด อนึ่ง ใหค้ณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยพิจำรณำกำรเขำ้ท ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพยท์ี่มีนัยส ำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยน ำ
ประกำศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยม์ำใช้
บงัคบัโดยอนโุลม 

(2) กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อยตอ้งเปิดเผยและน ำส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สียของตนไม่ว่ำ
โดยตรงหรือโดยออ้ม และบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยให้
ทรำบถึงควำมสมัพนัธแ์ละกำรท ำธุรกรรมกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และหลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์กบั



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

ส่วนที่ 2 - กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร - หนำ้ 115 

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีหนำ้ที่แจง้เรื่องดังกล่ำวให้
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยภำยในก ำหนดเวลำที่สมควรตำมที่บริษัทฯ ก ำหนด เพื่อเป็น
ขอ้มลูประกอบกำรพิจำรณำตดัสินหรืออนุมตัิใด ๆ  ซึ่งกำรพิจำรณำนัน้จะค ำนึงถึงผลประโยชนโ์ดยรวม
ของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยเป็นส ำคญั 

  

 ทัง้นี ้กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนรว่มอนมุตัิในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้
เสียหรือควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ัง้ทำงตรงและทำงออ้มนัน้ดว้ย 

 อนึ่ง กำรกระท ำดังต่อไปนีซ้ึ่งเป็นผลใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่ มีควำมเก่ียวขอ้งของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยไดร้บัประโยชนท์ำงกำรเงินอื่นนอกเหนือจำกที่พึงไดต้ำมปกติ หรือเป็นเหตุใหบ้ริษัทฯ 
หรือบรษิัทย่อยไดร้บัควำมเสียหำย ใหส้นันิษฐำนว่ำเป็นกำรกระท ำที่ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษิทัฯ 
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

(ก) กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง
โดยมิไดเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) กำรใชข้อ้มูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยล่วงรูม้ำ เวน้แต่เป็นขอ้มลูที่
เปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ 

(ค) กำรใชท้รพัยสิ์นหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย (แลว้แต่กรณี) กระท ำและเป็นกำรฝ่ำฝืนหลักเกณฑห์รือหลักปฏิบัติทั่วไปตำมที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

(3) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตอ้งรำยงำนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ 
โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทุนกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่ำน
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือน และเข้ำชีแ้จงหรือน ำส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณี
ดงักล่ำวในกรณีที่บรษิัทฯ รอ้งขอ 

(4) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องน ำส่งข้อมูลหรือเอกสำรที่ เ ก่ียวด้วยกำร
ด ำเนินงำนใหก้บับรษิัทฯ เมื่อไดร้บักำรรอ้งขอตำมเหมำะสม 

(5) กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อยตอ้งชีแ้จงหรือส่งเอกสำรประกอบแก่บริษัทฯ ในกรณี
ที่บรษิัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนยัส ำคญัใด ๆ 

(6) กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยตอ้งจดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยใน ระบบบรหิำร
ควำมเส่ียง ระบบป้องกนักำรทจุรติที่เหมำะสมและรดักมุเพียงพอเพื่อป้องกนักำรทจุรติที่อำจเกดิขึน้กบั
บรษิัทฯ และระบบงำนอื่น ๆ  ที่จ  ำเป็น รวมทัง้ควรจดัใหม้ีระบบงำนที่ชดัเจน เพื่อแสดงไดว้ำ่บรษิัทมีระบบ
เพียงพอในกำรเปิดเผยขอ้มลู กำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและ
น่ำเชื่อถือ และมีช่องทำงใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยสำมำรถไดร้บัขอ้มลูของ
บรษิัทฯ ในกำรติดตำมดแูลผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิัทฯ กบั
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กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ กำรท ำรำยกำรระหวำ่งบรษิัทย่อยกบักรรมกำรและผูบ้รหิำรของ
บรษิัทย่อย และกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัของบรษิัทฯ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้ตอ้งจดัใหม้ี
กลไกในกำรตรวจสอบระบบงำนดงักล่ำวในบรษิัทฯ โดยใหม้ีทมีงำนผูต้รวจสอบภำยในและกรรมกำร
อิสระของบรษิัทฯ สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยตรง และใหม้กีำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบงำน
ดงักล่ำวใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยเพื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่บรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยมี
กำรปฏิบตัิตำมระบบงำนท่ีจดัท ำไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

     6 หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน ลกูจำ้งหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวใชข้อ้มูลภำยในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ
บรษิัทฯ ทัง้ที่ไดม้ำจำกกำรกระท ำตำมหนำ้ที่หรือทำงอื่นทำงใดที่มีหรืออำจจะมีผลกระทบเป็นนยัส ำคญัต่อ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่ว่ำจะไดร้บั
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

    7  บริษัทฯ จะตอ้งด ำเนินกำรใหม้ีกรรมกำรในบริษัทย่อยซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทฯ เขำ้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนตำมที่บรษิัทฯ ก ำหนดในกำรประชมุคณะกรรมกำรของบรษิัทย่อยในกำรพิจำรณำวำระ
ที่มีสำระส ำคญัต่อกำรประกอบธุรกิจของบรษิัทย่อยทกุครัง้ 

    8  กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะท ำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือ
บรษิัทย่อยได ้ต่อเมื่อไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ตำมแต่ขนำดรำยกำร
ที่ค  ำนวณได ้ตำมหลกัเกณฑข์องกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

การก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิัทฯ มีนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิัท กำรรกัษำควำมปลอดภยัระบบคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มลูสำรสนเทศ 
และกำรจดัล ำดบัชัน้ขอ้มลูของบรษิัทฯ โดยสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

           แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายใน 

(1) ข้อมูลภำยในเป็นข้อมูลลับทำงกำรค้ำ จึงต้องป้องกันมิให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล ภำยในต่อ
บคุคลภำยนอก ขอ้มลูเหล่ำนีอ้ำจแบ่งล ำดบัชัน้ควำมลบัเป็นหลำยล ำดบัตำมควำมส ำคญั ไดแ้ก่ ขอ้มลูที่เปิดเผยได ้
ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมำก ทั้งนี ้ กำรใช้ข้อมูลภำยในร่วมกันตอ้งอยู่ในกรอบของหน้ำที่และควำม
รบัผิดชอบท่ีตนไดร้บัมอบหมำยเท่ำนัน้ 

(2) กำรเปิดเผยขอ้มูลควำมลับต่อสำธำรณชนตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรอำจจะเป็นผูต้อบเองในกรณีที่ขอ้มลูมีนยัส ำคญัมำก หรืออำจมอบหมำยใหผู้ร้บัผิดชอบ
เป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่สำธำรณะ ทั้งนี ้บริษัทฯ มีผูท้  ำหนำ้ที่เผยแพร่ขอ้มูลแก่สำธำรณชน ซึ่งรับผิดชอบงำนดำ้นนัก
ลงทนุสมัพนัธแ์ละกำรติดต่อกบัหน่วยงำนดำ้นกำรลงทนุในโครงกำรต่ำง ๆ  โดยจะประสำนงำนกบัหน่วยงำนภำยใน
ที่เป็นเจำ้ของขอ้มลู  
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(3) บุคลำกรของบริษัทฯ จะไม่ตอบค ำถำมหรือแสดงควำมเห็นแก่บุคคลภำยนอกอื่นใด เวน้แต่จะมี
หนำ้ที่หรือไดร้บัมอบหมำยใหต้อบค ำถำมเหล่ำนั้น หำกไม่มีหนำ้ที่หรือไดร้บัมอบหมำยบคุลำกรจะปฏิเสธกำรแสดง
ควำมเห็นต่ำง ๆ ดว้ยควำมสภุำพ 

แนวทางปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน 

1. บริษัทฯ จะใหค้วำมรูแ้ก่คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรใน
สำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำของบรษิัทฯ และผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ตลอดจน
ผู้ท  ำแผน ผู้บริหำรแผน และผู้บริหำรแผนชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลม้ละลำย เก่ียวกับหน้ำที่ในกำรจัดท ำ 
เปิดเผย และน ำส่งรำยงำนกำรถือและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพยแ์ละสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำของตน           
คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสำมีภรยิำ และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมบทบญัญัติแหง่ 
พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
บทก ำหนดโทษที่เก่ียวขอ้งตำมกฎหมำย 

2. คณะกรรมกำรบรษิัทและผูบ้รหิำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงนิที่
เป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำของบรษิัทฯ และผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ตลอดจนผูท้  ำแผน ผูบ้รหิำรแผน และ
ผูบ้ริหำรแผนชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลม้ละลำย มีหนำ้ที่จัดท ำ เปิดเผย และน ำส่งรำยงำนกำรถือและกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ของตน คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉันสำมีภริยำ และ
บุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ รวมถึงนิติบุคคลตำมบทบญัญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรพัยฯ์ ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง มำยงัเลขำนกุำรบรษิัทก่อน
น ำส่งส ำนกังำน ก.ล.ต.ทกุครัง้ โดยใหจ้ดัท ำตำมแบบและน ำส่งต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยในระยะเวลำดงัต่อไปนี ้ 

(2.1)   เจ็ด (7) วันท ำกำรนบัแต่วนัที่มีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลักทรพัยห์รือสัญญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้ ในกรณีผูม้ีหนำ้ที่รำยงำนเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษัทฯ และเป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น ดงันี ้
(2.1.1) บริษัทฯ แจ้งรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำรเพื่อน ำเข้ำสู่ระบบข้อมูลรำยชื่อ

กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยต์ำมวิธีกำรที่ส  ำนกังำน ก.ล.ต. 
ก ำหนดในประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. ว่ำด้วยแบบและวิ ธีกำรแจ้งหรื อ
เปล่ียนแปลงขอ้มลูกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทฯ 

(2.1.2) ผูม้ีหนำ้ที่รำยงำนซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยห์รือสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 
ก่อนวนัท่ีมีชื่อแสดงในระบบขอ้มลูรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ตำม 
(2.1)  

(2.2) ภำยในสำม (3) วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยห์รือสัญญำ
ซือ้ขำยล่วงหนำ้ ในกรณีอื่นนอกจำก (2) 

3. หำ้มมิใหบุ้คลำกรทุกระดบัของบริษัทฯ ดงัที่ไดก้ล่ำวขำ้งตน้ รวมถึงสมำชิกครอบครวัของบุคลำกร
ดงักล่ำวทุกคนที่ไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในของบรษิัทฯ ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือ
มูลค่ำของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ใช้ข้อมูลดังกล่ำวไม่ ว่ำจะเพื่อ (ก) กำรซือ้หรือขำย
หลักทรพัย ์ไม่ว่ำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เวน้แต่กฎหมำยจะก ำหนดใหท้ ำได ้หรือ (ข) เปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่
บุคคลอื่นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มและไม่ว่ำดว้ยวิธีใดโดยรูห้รือควรรูว้่ำผู้รบัขอ้มูลอำจน ำขอ้มูลนั้นไปใช้
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ประโยชนใ์นกำรซือ้หรือขำยหลกัทรพัย ์ไม่ว่ำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เวน้แต่เป็นกำรกระท ำในลกัษณะที่ไม่ไดเ้ป็น
กำรเอำเปรียบบุคคลอื่นหรือในลกัษณะตำมที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด หรือ (ค) ชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้ 
ขำย เสนอซือ้ หรือเสนอขำยหุน้ของบรษิัทฯ ไม่ว่ำจะดว้ยตนเอง หรือผ่ำนนำยหนำ้ ทั้งนี ้ไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะ
กระท ำเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่น  

4. หำ้มมิใหบุ้คลำกรของบริษัทฯ ดงักล่ำวขำ้งตน้และสมำชิกครอบครวัของบุคลำกรนัน้น ำขอ้เท็จจรงิ
อนัเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือมลูค่ำของหลกัทรพัยแ์ละที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปเปิดเผย
เพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำวโดยตนเองไดร้บัประโยชนต์อบแทน  

5. บริษัทฯ จะถือว่ำกำรใชข้อ้มลูภำยในโดยมิชอบเพื่อประโยชนใ์นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 
ดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์พื่อเก็งก ำไร หรือสรำ้งควำมไดเ้ปรียบใหก้ับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งถือเป็น
กำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย และถือเป็นควำมผิดทำงวินยั ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรป้องกนักำรใช้
ขอ้มูลภำยในเพิ่มเติม โดยกำรก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำน
บญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำของบรษิัทฯ ที่ไดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัซึ่ง
มีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือมลูค่ำหลกัทรพัย ์ตอ้งงดท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบริษัท ในช่วงเวลำก่อนท่ี
จะเผยแพรง่บกำรเงินหรือเผยแพรข่อ้มลูเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและสถำนะของบรษิัทฯ จนกว่ำบรษิัทฯ จะไดเ้ปิดเผย
ขอ้มูลต่อสำธำรณชนแลว้ โดยบริษัทฯ จะแจง้ใหค้ณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบั
บริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำของบริษัทฯ และผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 
งดกำรซือ้ขำยหลักทรพัยข์องบริษัทอย่ำงเป็นลำยลักษณอ์ักษรเป็นเวลำอย่ำงนอ้ยสำมสิบ (30) วันล่วงหนำ้ก่อน
กำรเปิดเผยขอ้มลูต่อสำธำรณชนและควรรออย่ำงนอ้ย 24 ชั่วโมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ 
รวมทัง้หำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบคุคลอื่น 

6. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ มีหน้ำที่ตอ้งปฏิบัติตำมกฎบัตรและจรรยำบรรณ 
(Code of Conduct) ของบริษัทฯ และแนวทำงกำรใชข้อ้มูลภำยในของ พ.ร.บ. หลักทรพัยฯ์ และ พ.ร.บ. บริษัท
มหำชนฯ รวมถึงกฎเกณฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงเครง่ครดั 

7. ผูฝ่้ำฝืนน ำขอ้มลูภำยในไปใชห้ำประโยชนส่์วนตนจะถกูลงโทษทำงวินยัโดยเริ่มจำกกำรตกัเตือนเป็น
หนงัสือ กำรตดัค่ำจำ้ง กำรพกังำนโดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง หรืออำจใหอ้อกจำกงำน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเจตนำของกำรกระท ำ
และควำมรำ้ยแรงของควำมผิด หรืออำจถกูลงโทษตำมกฎหมำยโดยหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี 

              มาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรแ์ละข้อมูลสารสนเทศ 

     เพื่อใหก้ำรปฏิบัติตำมนโยบำยเป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ย บริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกันควำมปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มลูสำรสนเทศดงัต่อไปนี ้

(1) พึงใชง้ำนคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติว่ำดว้ย
กำรกระท ำผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

(2) จ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะโดยให้รับรูไ้ดเ้ฉพำะประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
(Chief Executive Officer) ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน (Chief Financial Officer) ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ 
(Investor Relations Vice President) เลขำนุกำรบริษัท และผูด้  ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
เท่ำที่จะท ำได ้และเปิดเผยต่อพนกังำนของบรษิัทฯ ตำมควำมจ ำเป็นเพียงเท่ำที่ตอ้งทรำบเท่ำนัน้ และแจง้ใหพ้นกังำนทรำบ
ว่ำเป็นสำรสนเทศที่เป็นควำมลบัและมีขอ้จ ำกดัในกำรน ำไปใช ้
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(3) หำ้มมีกำรเปล่ียนแปลง ท ำซ ำ้ ลบทิง้ หรือท ำลำยขอ้มลูของบริษัทฯ รวมถึงหำ้มเปิดเผยขอ้มลูที่อยู่
ในระบบขอ้มลูของบรษิัทฯ โดยไม่ไดร้บัอนญุำตจำกบรษิัทฯ 

(4) จดัระบบรกัษำควำมปลอดภยัในที่ท  ำงำนเพื่อป้องกันกำรเขำ้ถึงและกำรใชแ้ฟ้มขอ้มลูและเอกสำร
ลบั 

(5) พึงปกป้องดูแลรกัษำบญัชีชื่อผูใ้ชง้ำน (Username) และรหสัผ่ำน (Password) หำ้มใชร้่วมกบัผูอ้ื่น 
หำ้มกำรเผยแพร ่แจกจ่ำย หรือท ำใหผู้อ้ื่นล่วงรู ้

(6) หำ้มใชอ้ีเมลข์องบริษัทฯ ในกำรส่งต่อขอ้ควำมหรือรูปภำพที่ใหร้ำ้ย ท ำใหเ้ส่ือมเสีย หรือหยำบคำย 
ลำมก ข่มขู่ ก่อกวน สรำ้งควำมร ำคำญใหก้บัผูอ้ื่น หรือส่ิงที่ขดัต่อกฎหมำย 

(7) เจำ้ของขอ้มูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนจะตอ้งก ำชับผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหป้ฏิบัติตำมขั้นตอนกำร
รกัษำควำมปลอดภยัโดยเครง่ครดั 

ทัง้นี ้ในปี 2562 ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรรำยงำนควำมผิดในเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยในแต่อย่ำงใด 

9.6  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี       

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
ส ำหรบัรอบปีบญัชี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 (1 มกรำคม 2562 – 31 ธันวำคม 2562) 

    หน่วย: บำท 

บริษัท 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกัด PWC 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกัดอื่นๆ 
รวมค่าสอบบัญชี 
(แยกตามบริษัท) 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 6,247,710 - 6,247,710 

บริษัทย่อยอื่น 5,715,628 986,359 6,701,987 
รวมค่าสอบบัญชี (แยกตามสังกัดผู้สอบบัญชี) 11,963,338 986,359 12,949,697 

 
ค่าบริการอืน่ทีมิ่ใชก่ารสอบบญัชี  
ส ำหรบัรอบปีบญัชี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 (1 มกรำคม 2562 – 31 ธันวำคม 2562) 

    หน่วย: บำท 

บริษัท 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกัด PWC 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

สังกัดอื่นๆ 
รวมค่าบริการอื่น 
(แยกตามบริษัท) 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 8,575,200 - 8,575,200 
บริษัทย่อยอื่น 327,931 280,000 607,931 
รวมค่าบริการอื่น (แยกตามสังกัดผู้สอบบัญชี) 8,903,131 280,000 9,183,131 

หมำยเหต:ุ ค่ำบริกำรอื่นที่มิใช่กำรสอบบญัชีส ำหรบัรอบปีบญัชี 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 (1 มกรำคม 2562 – 31 ธันวำคม 2562) 
ไดแ้ก่ ค่ำทีป่รกึษำทำงกำรเงิน และทำงดำ้นบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงที่จ่ำยใหแ้ก่ส  ำนกังำนสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชสีงักดั เป็นตน้ 
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9.7  การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญในกำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบับริษัทจดทะเบียน ตำมแนวทำง
ของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์ ซึ่งในปี 2562 
คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ไดพ้ิจำรณำและทบทวนกำรน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG 
Code) มำปรบัใชใ้หเ้หมำะสมกับบริบททำงธุรกิจ โดยพบว่ำบริษัทฯ ไดน้ ำหลกัปฏิบตัิส่วนใหญ่มำปรบัใชแ้ลว้ นอกจำกนี ้
บรษิัทฯ มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีใหค้รบถว้นยิ่งขึน้เป็นล ำดบัในปีต่อๆ ไป  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในบำงเรื่อง ซึ่งไดอ้ธิบำยไวใ้นหวัขอ้ 
“กำรประเมินกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีและ CG Code”  ที่ปรำกฎในแบบ 56-1 รำยงำนประจ ำปี และ
ไดม้ีกำรบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมกำร 

10. การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) (SHR) ด ำเนินกำรดำ้นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในภำพรวมให้
สอดคลอ้งตำมยุทธศำสตรแ์ละปรชัญำกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของ บริษัทสิงห ์เอสเตท จ ำกัด (มหำชน) (S) ในฐำนะที่เป็น
ครอบครวัเดียวกบั สิงห ์เอสเตทโดยบริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะท ำงำนเพื่อเสรมิหนนุควำมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อปุทำน ไม่ว่ำ
จะเป็นระบบเศรษฐกิจในระดบัชมุชนหรือกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในระดบัประเทศ กำรกระจำยรำยไดแ้ละ
กำรจำ้งงำนจำกชมุชนทอ้งถิ่น กำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มภำยในและโดยรอบโรงแรม รวมไปถึงกำรค ำนึงถึงผลกระทบ
เชิงบวกและลบจำกกำรด ำเนินงำนขององค์กรที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยตระหนักดีว่ำควำมรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ชมุชน และสงัคมในพืน้ท่ีที่บรษิัทฯ เขำ้ด ำเนินกิจกำรอยู่ย่อมส่งผลเก่ียวพนักนัอย่ำงมีนยัส ำคญั 
 
นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

ปรัชญา กำรพฒันำธุรกิจของ บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) อยู่บนปรชัญำ
ของกำรอยู่รว่มกนัอยำ่งสมดลุในดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ความมุ่งม่ัน กำรสรำ้งควำมยั่งยืนของ บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) จะมำจำก
ควำมมุ่งมั่นที่จะสรำ้งควำมสมดุลใหแ้ก่กระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจขององคก์ร 
รวมถึง คุณประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำ
คณุภำพชีวิต และควำมสมบรูณข์องสิ่งแวดลอ้ม 

แนวทางปฏิบตั ิ บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) จะถำ่ยทอดองคค์วำมรู ้ท่ีไดม้ำจำก
กำรด ำเนินธุรกจิเพื่อก ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบตัิในดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อเศรษฐกจิ 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสรำ้งควำมสมดลุที่ยั่งยืน 
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เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
(SDGs: Sustainable 
Development Goals) 

เป้าหมายหลัก 

 

 

เป้ำหมำยที่ 14 : กำรใชป้ระโยชนจ์ำก
มหำสมทุรและทรพัยำกรทำงทะเล 

 

เป้ำหมำยที่ 8: กำรจำ้งงำนท่ีมคีณุค่ำ
และกำรเติบโตทำงเศรษฐกจิ 

 เป้าหมายรอง 

 เป้ำหมำยที่ 11: เมืองและถิ่นฐำนมนษุยอ์ย่ำงยั่งยืน 

 เป้ำหมำยที่ 12: แผนกำรบรโิภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน 

 เป้ำหมำยที่ 13 : กำรรบัมือกำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูิอำกำศ 

 เป้ำหมำยที่ 17: ควำมรว่มมือเพื่อกำรพฒันำที่ยั่งยืน 
 

ดว้ยวิสยัทศันข์องบรษิัทฯ ต่อกำรกำ้วสู่กำรเป็นผูน้  ำดำ้นกำรลงทุนโรงแรมและกำรบริหำรงำนรีสอรท์ที่จะก ำหนด
มำตรฐำนใหม่แห่งกำรพกัผ่อนและกำรใชช้ีวิตอย่ำงมีคณุภำพ มีกำรลงทุนและกำรด ำเนินงำนกระจำยอยู่ทั่วโลก บริษัทฯ 
ตัง้เป้ำหมำยที่จะใหทุ้กโรงแรมในกำรบรหิำรจดักำรของเรำปฏิบตัิตำมและไดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำนสำกลดำ้นควำม
ยั่งยืนส ำหรบัผูป้ระกอบกำรท่องเที่ยวและโรงแรม Green Globe Standard โดยจะเป็นเป้ำหมำยดำ้นควำมยั่งยืนระดบั
องคก์รตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป ซึ่งกำรปฏิบตัิตำม Green Globe Standard นีค้รอบคลมุมิติควำมยั่งยืนทัง้ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
สงัคม และเศรษฐกิจชมุชน ที่บริษัทฯ มุ่งหมำยใหก้ำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยใ์นควำมดแูลของเรำมีส่วนช่วยเสริมหนนุกำร
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พัฒนำที่ยั่งยืนและสรำ้งประโยชนท์ี่แทจ้ริงใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถิ่น ผ่ำนกำรมีส่วนร่วม กำรพึ่งพิงซึ่งกันและกัน กำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของชมุชน รวมไปถึงกำรสรำ้งอตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 
การจัดการผลกระทบตอ่ผู้มีส่วนได้เสียในหว่งโซ่คณุค่าของธุรกิจ 

โรงแรมและรีสอรท์ของบริษัทฯส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่เป็นจุดหมำยปลำยทำงแห่งกำรท่องเที่ยวที่แวดลอ้มไป
ดว้ยธรรมชำติ กระจำยอยู่ทั่วภูมิภำคโดยเฉพำะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่ส  ำคัญ โดยเฉพำะโรงแรมที่บริษัทฯ เป็น
เจ้ำของและบริหำรงำนโดยตรงอย่ำง โรงแรมพีพี ไอสแ์ลนด ์วิลเลจ บีช รีสอรท์ จังหวัดกระบี่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพืน้ที่
อุทยำนแห่งชำติหำดนพรตันธ์ำรำ-หมู่เกำะพีพี โรงแรมสันติบุรี เกำะสมุย รีสอรท์หรูติดชำยหำด ในจังหวดัสุรำษฎรธ์ำนี 
ห รื อ  SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton แ ล ะ  Hard Rock Hotel Maldives ภ ำ ย ใ น โค ร งกำ ร 
CROSSROADS สำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ที่ลว้นแลว้แต่ด ำเนินธุรกิจอยู่ท่ำมกลำงทรพัยำกรทำงทะเลและชมุชนทอ้งถิ่น ท ำให้
บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงบทบำทหนำ้ที่กำรเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดีในกำรร่วมรกัษำ ปกป้อง และฟ้ืนฟูส่ิงมีชีวิตใตท้อ้งทะเล
และพืน้ที่โดยรอบ ในขณะเดียวกนั สิงห ์เอสเตท ก็มีควำมริเริ่มเก่ียวกับทะเลในโครงกำร #SeaYouTomorrow จึงเป็นท่ีมำ
ของกำรก ำหนดให ้เป้าหมายที่ 14 : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เป็นเป้ำหมำยหลกั
ส ำหรบักำรด ำเนินกำรเพื่อควำมยั่งยืนขององคก์ร  

บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรจดักำรทรพัยำกรภำยในพืน้ที่โรงแรมและรีสอรท์ในควำมดูแลของเรำโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งประเด็นเรื่องน ำ้ น ำ้ทิง้ และของเสียที่เกิดขึน้ตัง้แต่กระบวนกำรก่อสรำ้งโครงกำรซึ่งเป็นผลกระทบในระดบัตน้น ำ้ 
(Upstream) ไปจนตลอดระยะเวลำใหบ้ริกำรของโรงแรม ที่ส่งผลมำถึงส่ิงมีชีวิตนอ้ยใหญ่ใตม้หำสมทุรซึ่งนบัเป็นปลำยน ำ้ 
(Downstream) ของห่วงโซ่อุปทำนนี ้ทั้งนี ้บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญต่อกำรบ ำบัดน ำ้เสียใหม้ีคุณภำพสูงกว่ำมำตรฐำนที่
กฎหมำยก ำหนด มีนโยบำยในกำรบ ำบัดน ำ้เพื่อกำรใชซ้  ำ้และใชห้มนุเวียนภำยในโรงแรม นอกจำกนี ้ทุกโรงแรมในกำร
บริหำรจัดกำรของบริษัทฯ มีแผนยกเลิกกำรใช้พลำสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิง้ (Single-use Plastic) ทั้งหมดซึ่งได้เริ่ม
ด ำเนินกำรตัง้แต่ปี 2562 ที่ผ่ำนมำ 

กำรแผ่ขยำยกิจกำรของบริษัทฯ มิเพียงแต่จะสรำ้งควำมมั่นคงทำงธุรกิจใหก้ับบริษัทเพียงอย่ำงเดียว แต่ดว้ย
วิสัยทัศนข์ององคก์รที่จะสรำ้งประโยชนท์ี่แทจ้ริงใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถิ่น เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ จึงถกูก ำหนดขึน้เพื่อเป็นแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่เติบโตไปพรอ้มกนัชมุชนทอ้งถิ่น ใหบ้รษิัทฯ ไดม้ี
ส่วนสรำ้งงำนสรำ้งอำชีพ มีกำรจำ้งงำน จดัซือ้จดัจำ้งสินคำ้จำกชมุชนทอ้งถิ่น รวมไปถึงกำรไดร้บัควำมรว่มมือ กำรยอมรบั 
และแรงสนับสนุนจำกผู้มีส่วนไดเ้สียในพืน้ที่อย่ำงนักวิชำกำร NGOs หน่วยงำนรำชกำร เพื่อร่วมกันสรำ้งสรรคใ์หเ้กิด
ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

 
ผลการด าเนินงานและความส าเร็จด้านความย่ังยืน 

• ประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “ โรงแรมสี เขียว”  หรือ Green Leaf ระดับ Gold จำกกระทรวง

ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม มอบใหแ้ก่ โรงแรมพีพี ไอสแ์ลนด ์วิลเลจ บีช รีสอรท์ และยงันบัเป็นโรงแรม

แห่งเดียวในจงัหวดักระบ่ีที่ไดร้บัรำงวลัระดบั Gold 

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์หรือ Carbon Neutral ณ โรงแรมสนัติบรุี เกำะสมยุ โดยไดร้บักำรรบัรอง

จำกองคก์ำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก (องคก์ำรมหำชน) (ขอ้มูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกปี 2561) และ

นับเป็นกำ้วที่ส  ำคัญต่อบทบำทเรื่องสภำพภูมิอำกำศเปล่ียนแปลง ซึ่งกำรเขำ้ร่วมโครงกำร "ขยำยผลกิจกรรม
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ชดเชยคำรบ์อน เพื่อสนับสนุนตลำดคำรบ์อนภำคสมัครใจภำยในประเทศ ปีที่ 6" โดยร่วมกับ ศูนยเ์ชี่ยวชำญ

เฉพำะทำงดำ้นกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม คณะส่ิงแวดลอ้ม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตรน์ี ้ท ำให้

โรงแรมฯ ไดฐ้ำนขอ้มลูเริ่มตน้กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกขององคก์รรอบปี 2561 เพื่อใชก้ ำหนดเป็นเป้ำหมำยกำร

ลดก๊ำซเรือนกระจกในอนำคตต่อไป 

• การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ที่กำรออกแบบเกำะ ค ำนึงถึง

ส่ิงแวดลอ้มและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพใตท้ะเล และเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรสรำ้งเกำะหลงัจำกพบว่ำเป็น

แหล่งที่อยู่อำศยัของเต่ำกระ (hawksbill turtle) กำรใชต้น้มะพรำ้ว ตน้ไมป้ระจ ำชำติของสำธำรณรฐัมัลดีฟส ์ที่

ไดม้ำจำกแหล่งเพำะปลกูและอนบุำลตน้ไมท้ี่ถกูตอ้งตำมกฎหมำย และทรำยที่ใชส้  ำหรบักำรสรำ้งเกำะทัง้หมดใน

โครงกำรCROSSROADS มีกำรไดม้ำจำกแหล่งทรำย (Borrow area) ที่ถูกตอ้งและไดร้บัอนุญำตจำกรฐับำล 

ตำมรำยงำนกำรประเมินผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

• Marine Discovery Center (MDC) – ศูนยเ์รียนรู้ทางทะเล 2 แห่ง ณ โรงแรมพีพี ไอสแ์ลนด ์วิลเลจ บีช รี

สอรท์ และโครงกำร CROSSROADS มีผูเ้ขำ้เยี่ยมชมศนูยฯ์ แลว้จ ำนวน 3,990 คน โดย MDC ในสำธำรณรฐัมลั

ดีฟสไ์ดต้อ้นรบันักท่องเที่ยวจำก 57 ประเทศทั่วโลก และก ำลังมีแผนขยำยกำรเปิด MDC แห่งใหม่ ณ โรงแรม

สนัติบรุี เกำะสมยุ ในปี 2563 

• การฟ้ืนฟูปะการังและปลกูป่าชายเลนเน่ืองในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) โดยมีพนกังำนและแขกของ

โรงแรมพีพีไอสแ์ลนด ์วิลเลจ บีช รีสอรท์ รว่มกนัปลกูกิ่งปะกำรงัที่ไดจ้ำกกำรอนบุำลในศนูยเ์รียนรูท้ำงทะเลของ

โรงแรม จ ำนวน 80 กิ่ง และปลกูป่ำชำยเลนจ ำนวน 100 ตน้ 

 
และดว้ยบริษัทฯ เพิ่งเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อช่วงปลำยปี 2562 ที่ผ่ำนมำ ท ำให้

กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนส่วนใหญ่ ด ำเนินกำรภำยใต ้สิงห ์เอสเตท ทัง้นี ้เพื่อควำมต่อเนื่องของขอ้มลูและ
กำรเปิดเผยขอ้มลูอนัจะเป็นประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในวงกวำ้งทุกกลุ่ม รำยละเอียดแนวกำรบริหำรจดักำรและผลกำร
ด ำเนินงำนเพื่อควำมยั่งยืนไดถู้กรวบรวมและเปิดเผยไวใ้น รำยงำนควำมยั่งยืน สิงห ์เอสเตท ประจ ำปี 2562 หรือดำวน์
โหลดไดท้ี่ https://investor-th.singhaestate.co.th/sdreport.html   

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 การควบคุมภายใน 
 
           บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักและใหค้วำมส ำคัญเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จดัใหม้ีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นหน่วยงำนอิสระที่รำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี ้ไดจ้ัดใหม้ีกำรตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัทฯ ในดำ้นต่ำง ๆ  5 ดำ้น คือ สภำพแวดลอ้มกำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) กำรประเมินควำม
เส่ียง (Risk Assessment) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล 
(Information & Communication) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถติดตำม

https://investor-th.singhaestate.co.th/sdreport.html
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กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และมั่นใจไดว้่ำกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปตำมระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้สำมำรถบรรลตุำมนโยบำยและวตัถปุระสงคท์ี่ฝ่ำยบรหิำรไดก้ ำหนดไว ้         
           ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุม 8 ครัง้ โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมดว้ยทุกครัง้
เพื่อใหค้วำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบไดช้ีแ้จง้และรำยงำน
สรุปผลกำรประเมินใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภำคม 
2562 โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอในกำรด ำเนิน
ธุรกิจใหเ้ป็นไปตำม นโยบำย วัตถุประสงค ์กฎหมำยและขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถป้องกัน
ทรัพยสิ์นจำกกำรทุจริต เสียหำย รวมทั้งมีกำรจัดท ำบัญชี รำยงำนทำงกำรเงินตำมมำตรำฐำนกำรบัญชีอย่ำงถูกตอ้ง 
น่ำเชื่อถือ และเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพียงพอ โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคญัดงันี ้
 
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment)  

บริษัทฯ มีสภำพแวดลอ้มของกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีกำรก ำหนด
บทบำท หนำ้ที่ และขอบเขตควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ไวอ้ย่ำงชดัเจนภำยใต้
กฎบตัรของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ นอกจำกนีบ้รษิัทฯ ไดม้ีกำรเนน้ย ำ้เรื่องจรยิธรรม (Code of Conduct)  จรรยำบรรณ 
และขอ้พึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน เพื่อใหค้ณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ปฏิบตัิหนำ้ที่โดยยึดมั่นในคุณค่ำของควำม
ซื่อตรง (Integrity) และรกัษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของค่ำนิยมองคก์ร  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรที่ประกอบดว้ยกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงแทจ้ริงและมี
คุณสมบตัิตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ก ำหนด โดยท ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูล
และพฒันำกำรด ำเนินกำรดำ้นระบบกำรควบคมุภำยใน กำรก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รและสำยกำรบงัคบับญัชำที่ระบหุนำ้ที่
ชัดเจนและสอดคลอ้งกับแผนธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจและวัดผลส ำเร็จของงำน (Key 
Performance Indicators : KPI) อย่ำงเหมำะสม กำรส่งเสริมใหทุ้กคนในองคต์ระหนกัถึงควำมจ ำเป็นของระบบควบคุม
ภำยใน และกำรมีสภำพแวดลอ้มที่ดีซึ่งจะช่วยส่งเสรมิระบบกำรควบคมุภำยในใหม้ีประสิทธิภำพ  

 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)   

บรษิัทฯ มีกระบวนกำรบรหิำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง โดยก ำหนดกลยทุธก์ำรตอบสนองควำมเส่ียงใน
แต่ละระดบั กระบวนกำรระบุควำมเส่ียงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจขององคก์รทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยงำน ฝ่ำย
งำนดำ้นต่ำง ๆ รวมถึงกำรพิจำรณำถึงปัจจยัภำยในและภำยนอกของบรษิัทฯ  กำรก ำหนดมำตรกำรและแผนปฏิบตัิงำนใน
กำรรองรบั จดักำรและติดตำมผลควำมเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัไดแ้ละเหมำะสมกับสถำนกำรณปั์จจุบนัของบริษัทฯ 
กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Management) โดยมีกำรน ำเสนอควำมเส่ียงและมำตรกำร
บรหิำรควำมเส่ียงที่ส  ำคญัต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตำมล ำดบัอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้บรษิัทฯ ยงัมีกำรระบปัุจจยัควำมเส่ียง
ที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินควำมเส่ียงที่เก่ียวกับบุคลำกร และกระบวนกำรท ำพิจำรณำแผนกำรสรรหำผู้สืบทอด
ต ำแหน่ง (Succession Plan) ในต ำแหน่งที่ส  ำคญั  

นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีกำรประเมินโอกำสที่จะเกิดทุจริตร่วมกับกำรประเมินควำมเส่ียง และมีกำรตรวจสอบบญัชี
โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต ที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ
มีกำรก ำหนดนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น  
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
 บรษิัทฯ มีมำตรกำรควบคมุที่ช่วยลดควำมเส่ียงที่จะไม่บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้โดย
กำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่กำรปฏิบัติงำน และระดับอ ำนำจในกำรอนุมัติไว้อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร และ
แบ่งแยกหนำ้ที่อย่ำงชดัเจนโดยเฉพำะหนำ้ที่ที่อำจจะมีควำมขดัแขง้ในกำรปฏิบตัิงำน ไดแ้ก่ หนำ้ที่บนัทึกรำยกำร หนำ้ที่
รบัผิดชอบทรพัยสิ์น และหนำ้ที่ผูอ้นุมตัิ เพื่อใหเ้กิดกำรควบคุมระหว่ำงกัน นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยป้องกัน
ผลประโยชนท์บัซอ้นและควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไดม้ีกำรแสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน และตำรำงแสดงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยทกุรำยกำรเป็นรำยกำรท่ีสมเหตสุมผล และเป็นกำรด ำเนินธุรกิจ
ปกติ กำรพิจำรณำท ำรำยกำรเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษัท ว่ำเป็นเสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) ตำมขอ้ก ำหนดของ ก.ล.ต. 
รวมทัง้จดัท ำคู่มือ/ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนใหเ้หมำะสมกับโครงสรำ้งขององคก์ร บริษัทฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ท ำ
หนำ้ที่ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งในกำรปฏิบตัิงำน   

นอกจำกนีบ้ริษัทฯ มีกำรพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปดว้ยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนกำรบรรลุ
วัตถุประสงค ์โดยก ำหนดนโยบำยที่เก่ียวข้องกับควำมปลอดภัยของระบบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร กำรเขำ้ถึงศูนย์
คอมพิวเตอร ์กำรก ำหนดสิทธิผู้ใช้งำนระบบ กำรส ำรองข้อมูลและระบบงำน กำรกู้คืนข้อมูล รวมไปถึงกำรพัฒนำ 
เปล่ียนแปลง และกำรบ ำรุงรกัษำระบบเทคโนโลยีใหม้ีควำมเหมำะสม 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)  
 ขอ้มลูที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนไดจ้ำกขอ้มลูภำยในและภำยนอกองคก์ร ซึ่งเป็นขอ้มลูที่มีคณุภำพและเก่ียวขอ้งต่องำน 
บริษัทฯ ไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัขอ้มลูเอกสำรท่ีส ำคญั และมีเลขำนกุำรบริษัทมีกำรจดัเตรียมขอ้มลูที่ส  ำคญัและ
เพียงพอเพื่อใหค้ณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรมีขอ้มลูที่ครบถว้นต่อกำรพิจำรณำตดัสินใจ และมีกำรส่งเอกสำรหนงัสือเชิญ
ประชมุล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั เพื่อใหก้รรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำขอ้มลูก่อนกำรเขำ้รว่มประชมุ และในกำร
ประชุมแต่ละครัง้ไดม้ีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม โดยระบุควำมเห็นและมติที่ประชุมไวอ้ย่ำงครบถว้น มีกำรรำยงำน
ขอ้มลูที่ส  ำคญัถึงคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ และคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถเขำ้ถึงแหล่งสำรสนเทศที่จ ำเป็น
ต่อกำรปฏิบตัิงำน หรือสอบทำนรำยกำรต่ำง ๆ ตำมที่ตอ้งกำร 

ส ำหรับกำรส่ือสำรภำยในองคก์รระหว่ำงผูบ้ริหำรและพนักงำน โดยจะไดร้ับขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบ 
S@NET จดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์(e – mail) บอรด์ประกำศ รวมถึงกำรประชุมระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนใน
องคก์รเป็นประจ ำทุกไตรมำส เพื่อใหพ้นกังำนไดร้บัทรำบขอ้มลู และใหก้ำรปฏิบตัิงำนบรรลตุำมเป้ำหมำยที่วำงไว ้อีกทัง้
บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีช่องทำงกำรส่ือสำรพิเศษหรือช่องทำงพิเศษเพื่อใหบ้คุคลต่ำง ๆ ทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิัทฯ สำมำรถ
แจง้ขอ้มูลหรือเบำะแสเก่ียวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัท ผ่ำนช่องทำงไปรษณีย ์ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์ทำง
เว็บไซต ์ตำมที่ระบุไวใ้นคู่มือจรรยำบรรณทำงธุรกิจเรื่องมำตรกำรกำรรอ้งเรียนและกำรแจง้เบำะแสอย่ำง เป็นลำยลกัษณ์
อกัษร และจดัใหม้ีฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อส่ือสำรขอ้มลูส ำคญัที่เป็นประโยชนแ์ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียภำยนอกองคก์ร 
 
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
 บริษัทฯ จัดใหม้ีกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยใน โดยไดว้่ำจำ้งที่ปรึกษำผูเ้ชี่ยวชำญ
อิสระภำยนอกร่วมกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยในในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยใน 
น ำเสนอแนวทำงแกไ้ขเพื่อปรบัปรุงใหด้ีขึน้ พรอ้มทัง้รบัฟังควำมเห็นของผูบ้รหิำรที่มีต่อผลกำรตรวจสอบและแนวทำงแกไ้ข
ที่ไดน้ ำเสนอ ทัง้นีผู้เ้ชี่ยวชำญอิสระภำยนอก และหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ จะรำยงำนผลกำรตรวจโดยตรง
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ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และด ำเนินกำรติดตำมควำมคบืหนำ้ในกำรด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง โดยเฉพำะใน
กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญจะตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
พิจำรณำภำยในระยะเวลำอันควร โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำที่ติดตำมในกำรปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ดงักล่ำว และเพื่อใหง้ำนตรวจสอบภำยในมีคณุภำพและเป็นมำตรำฐำนสำกล บริษัทฯ  ไดส่้งเสริมใหห้น่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในของบรษิัทฯ ไดร้บักำรอบรมควำมรูใ้นวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน 

11.2 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

1) รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าส านักตรวจสอบภายใน  

 ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 3 

2) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหัวหน้าส านักตรวจสอบภายใน  

 แสดงไวใ้นเอกสำรแนบ 5 เอกสำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในหวัขอ้ “รำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ” 

3) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้ง หวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับ
กำรตรวจสอบภำยใน หรือเห็นชอบกำรพิจำรณำว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในจำกหน่วยงำนภำยนอกบริษัท  รำยละเอียดตำมที่
แสดงไวใ้นหวัขอ้ “9.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ”  

 

12. รายการระหว่างกนั 
           รำยกำรระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2561 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีดงัต่อไปนี ้
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

(ลักษณะความสัมพันธ)์ 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

บริษัท บญุรอดบรวิเวอรี่ จ ำกดั 
(ผูถ้ือหุน้ใหญ่ทำงออ้มและบคุคลที่เกี่ยว
โยงกนัของบริษัทฯ เป็นกรรมกำร
ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ ำนำจควบคมุ) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - 0.26 รำยได้ค่ ำบริกำรโรงแรมรวมถึ งบริกำร อ่ืนที่
เกี่ยวขอ้ง อำทิ บริกำรหอ้งพกั อำหำรและเครื่องดื่ม 
บริกำรเดินทำง เป็นต้น เพื่อกำรเยี่ยมชมกิจกำร 
(Site Visit) และ กำรจดังำนต่ำง ๆ (Event) เป็นตน้ 

รำยไดค้่ำบริกำร
โรงแรม 

0.92  

บริษัท บ่อผดุ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์รี
สอรท์ จ ำกดั 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 
 
 
 

ลกูหนีอ่ื้น 0.04 0.02 รำยได้ค่ำเช่ำพื ้นที่ เคำน์เตอร์ที่ท่ำอำกำศยำน
นำนำชำติ สมยุ ตำมอตัรำค่ำบริกำร และเง่ือนไขที่
ตกลงร่วมกัน และสำมำรถเทียบเคียงไดก้ับลูกคำ้
รำยใหญ่ทั่วไป 

รำยไดค้่ำบริกำร 0.15 0.19 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

(ลักษณะความสัมพันธ)์ 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

บริษัท เบียรส์ิงห ์จ ำกดั 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

ซือ้สินคำ้ - 0.03 รำยกำรค่ำซือ้สินคำ้และบริกำร 

บริษัท สิงห ์ปำรค์ เชียงรำย จ ำกดั 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

เจำ้หนีอ่ื้น - 0.03 รำยกำรค่ำซือ้สินคำ้และบริกำร 

ซือ้สินคำ้ 0.21 0.12 

บริษัท สนัติบรุีสมยุคนัทรีค่ลบั จ ำกดั 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

ลกูหนีก้ำรคำ้และ
ลกูหนีอ่ื้น 

0.03 0.02 รำยได้จำกค่ำคอมมิชชั่ นที่ เกิดจำกที่ลูกค้ำของ
โรงแรมสันติบุรี เกำะสมุย ไปใชบ้ริกำรสนำมกอลฟ์ 
สนัติบรุี สมยุ คนัทรี่ คลบั และค่ำบริกำรซกัรีด รำยไดค้่ำบริกำร 0.30 0.27 

เจำ้หนีอ่ื้น 0.23 0.21 ค่ำใชบ้ริกำรสนำมกอลฟ์ สนัติบรุี สมยุ คนัทรี่ คลบั 
ของลกูคำ้โรงแรมสนัติบรุี เกำะสมยุ 

ค่ำใชบ้ริกำร 2.85 2.93 

บริษัท บญุรอด เทรดดิง้ จ ำกดั 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 
 

รำยไดค้่ำบริกำร
โรงแรม 

- 0.02 รำยได้ค่ ำบริกำรโรงแรมรวมถึ งบริกำร อ่ืนที่
เกี่ยวขอ้ง อำทิ บริกำรหอ้งพกั อำหำรและเครื่องดื่ม 
บริกำรเดินทำง เป็นต้น เพื่อกำรเยี่ยมชมกิจกำร 
(Site Visit) และ กำรจดังำนต่ำง ๆ (Event) เป็นตน้ 

บริษัท ซีทีจี 2002 จ ำกดั 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำรผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

เจำ้หนีอ่ื้น - 0.82 ค่ำโฆษณำและค่ำที่ปรึกษำ ส ำหรับจัดกิจกรรม
ประชำสัมพันธ์บริษัท โดยอัตรำค่ำบริกำรและ
เงื่อนไข ที่เกี่ยวขอ้ง เป็นไปตำมหลกักำรของรำยกำร
คำ้ปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขกำรคำ้ทั่วไป 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร - 0.76 

บริษัท สิงห ์เอสเตท จ ำกดั(มหำชน) 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำรผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ 0.18 - รำยได้ค่ ำบริกำรโรงแรมรวมถึ งบริกำร อ่ืนที่
เกี่ยวขอ้ง อำทิ บริกำรหอ้งพกั อำหำรและเครื่องดื่ม 
บริกำรเดินทำง เป็นต้น เพื่อกำรเยี่ยมชมกิจกำร 
(Site Visit) และ กำรจดังำนต่ำง ๆ (Event) เป็นตน้ 

รำยไดค้่ำบริกำร
โรงแรม 

1.17 2.79 

ลกูหนีอ่ื้น - 3.22 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัทที่
จัดสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัท ผูถ้ือ
หุน้ใหญ่ของบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
ในเครือ และผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทและ
บริษัทย่อย บนัทึกตำมมลูค่ำยตุิธรรม 

ลกูหนีเ้งินทดรอง - 0.03 เงินทดรองค่ำผลประโยชนพ์นักงำนจำกกำรโอนยำ้ย
พนกังำนมำยงักลุ่มบริษัท  
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

(ลักษณะความสัมพันธ)์ 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

เจำ้หนีอ่ื้น 112.54 2.05 ค่ำบริหำรจัดกำร อำทิ ค่ำบริกำรด้ำนบุคคลำกร 
ค่ำบริกำรดำ้นกฎหมำย ค่ำบริกำรดำ้นบญัชี และ
ค่ำบริกำรด้ำนสำรสนเทศ เป็นต้น เป็นไปตำม
สั ญ ญ ำ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร  ( Management Service 
Agreement) 

ค่ำบริหำรจดักำร 105.51 9.41 

เจำ้หนีอ่ื้น 4.33 5.26 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมัญของบริษัท สิงห์ 
เอสเตท จ ำกัด(มหำชน) ที่จัดสรรใหแ้ก่ กรรมกำร
และพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท สิงห์ เอสเตท จ ำกัด(มหำชน) บันทึก
ตำมมลูค่ำยตุิธรรม 

ค่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ซือ้หุน้สำมญั 

4.33 5.26 

เจำ้หนีอ่ื้น 0.18 0.80 ค่ำใชจ้่ำยเบ็ดเตล็ด อำทิ ค่ำเดินทำงต่ำงประเทศ 
และค่ำไปรษณีย์ เป็นต้น ที่จ่ำยแทนให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ ก่อน 

ค่ำบริกำร - 1.77 

เจำ้หนีเ้งินทดรอง 1.29 1.20 เงินทดรองจ่ำยค่ำที่ปรกึษำกฎหมำย  

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ 
อินเตอร ์จ ำกดั 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำรผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

ลกูหนีเ้งินทดรอง - 0.01 เงินทดรองค่ำผลประโยชนพ์นักงำนจำกกำรโอนยำ้ย
พนกังำนมำยงักลุ่มบริษัท  

เจำ้หนีอ่ื้น 84.86 166.96 ค่ำบริหำรจัดกำร อำทิ ค่ำบริกำรด้ำนบุคคลำกร 
ค่ำบริกำรดำ้นกฎหมำย ค่ำบริกำรดำ้นบญัชี และ
ค่ำบริกำรด้ำนสำรสนเทศ เป็นต้น เป็นไปตำม
สั ญ ญ ำ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร  ( Management Service 
Agreement) 

ค่ำบริหำรจดักำร - 12.08 

เจำ้หนีเ้งินทดรอง 2.90 - ค่ำใชจ้่ำยเบ็ดเตล็ด อำทิ ค่ำเดินทำงต่ำงประเทศ 
และค่ำไปรษณีย์ เป็นต้น ที่จ่ำยแทนให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ ก่อน ค่ำบริกำร - 8.02 

เงินกูย้ืมจำกบริษัทที่
เกี่ยวโยงกนั 

5,295.83 - เงินกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อใช้เป็นเงินทุนในกำรเข้ำซื ้อโรงแรม Outrigger 
และเพื่อใช้ในกำรปรับโครงสรำ้งกลุ่มบริษัทฯ เพื่อ
เตรียมเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดย
บริษัทช ำระเงินกู้ดังกล่ำวแล้วทั้งจ ำนวนภำยหลัง
จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยฯ์ 

ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 112.43 - 

ดอกเบีย้จ่ำย 33.34 172.84 

บริษัท แม็กซ ์ฟิวเจอร ์จ ำกดั 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

ลกูหนีอ่ื้น - 0.07 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัทที่
จัดสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัท ผูถ้ือ
หุน้ใหญ่ของบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
ในเครือ และผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทและ
บริษัทย่อย บนัทึกตำมมลูค่ำยตุิธรรม 

เจำ้หนีอ่ื้น - 0.01 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

(ลักษณะความสัมพันธ)์ 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 0.08 0.23 ค่ำเช่ำส ำนักงำน ค่ำบริกำรที่จอดรถ อำคำรซันทำว
เวอรส์ และอำคำรจอดรถ 1 ซอยเฉยพ่วง  

Prime Locations Management Ltd. 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

เจำ้หนีเ้งินทดรอง 5.67 - เงินทดรองจ่ำยค่ำบริกำรขนส่งสินค้ำและวัสดุ
อุปกรณ ์เพื่อใชส้  ำหรบักำรก่อสรำ้ง เพื่อกำรก่อสรำ้ง
โครงกำร Crossroads เฟส 1 ซึ่งเป็นโครงกำรใน
ต่ำงประเทศ 

Dream Islands Development Pvt. 
Ltd. 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

ลกูหนีอ่ื้น 102.25 - รำยได้ค่ำบริกำรดำ้นกำรตลำดแก่ Dream Islands 
Development Pvt. Ltd. อ ำ ทิ  ก ำ ร ท ำ  VDO 
presentation และกำรท ำประชำสัมพันธ์ ส  ำหรับ 
โครงกำร Crossroads ตัง้แต่ปี 2561 - 2562 โดยกำร
ให้บริกำรและกำรคิดค่ำบริกำรเป็นไปตำมสัญญำ 
Marketing Support Service Agreement 

รำยไดค้่ำบริกำร 96.46 61.41 

รำยไดร้บัลว่งหนำ้ - 29.10 

S Services (Maldives) Pvt. Ltd. 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

ลกูหนีอ่ื้น 3.59 - เงินมดัจ ำค่ำเช่ำ 
 

ลกูหนีเ้งินทดรอง 9.60 6.1 เงินทดรองจ่ำยค่ำตกแต่งส ำนกังำน ค่ำเช่ำส ำนกังำน 
และค่ำใชจ้่ำยเบ็ดเตล็ด เช่น ค่ำสำธำรณูปโภคและ
ค่ำเดินทำง ซึ่งล่วงหนำ้ใหแ้ก่กลุ่มบริษัทฯ ก่อน โดย
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับ โครงกำร 
Crossroads เฟส 1 ซึ่งเป็นโครงกำรในต่ำงประเทศ 

เจำ้หนีอ่ื้น 15.01 7.17 ค่ำบริหำรจัดกำร อำทิ ค่ำบริกำรด้ำนบุคคลำกร 
ค่ำบริกำรด้ำนกฎหมำย ค่ำบริกำรด้ำนบัญชี และ
ค่ำบริกำรดำ้นสำรสนเทศ เป็นตน้ เป็นไปตำมสญัญำ
ใหบ้ริกำร (Management Service Agreement) ค่ำบริหำรจดักำร 51.57 15.12 

บริษัท ลำกนู่ำ เซอรว์ิส จ ำกดั 
(บริษัทรว่ม) 

รำยไดค้่ำบริกำร - 0.09 เป็นรำยได้ค่ำบริกำรห้องพัก, ค่ำสำธำรณูปโภค
และค่ำบริกำรขนส่ง ส ำหรบัธุรกิจโรงแรมเอำ้ทร์ิก
เกอร ์ลำกนู่ำ ภเูก็ต บีช รีสอรท์ โดยอตัรำค่ำบริกำร
และเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตำมหลักกำรของ
รำยกำรคำ้ปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขกำรคำ้ทั่วไป 

เจำ้หนีอ่ื้น 3.24 1.81 รำยกำรค่ำใชจ้่ำยค่ำบริกำรเบ็ดเตล็ดจำกบริษทั ลำ
กูน่ำ เซอร์วิส จ ำกัด อำทิ บริกำรซักรีด บริกำร
สำธำรณูปโภค บริกำรดูแลพืน้ที่ส่วนกลำง และ
บริกำรกำรตลำด ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรข้ำงต้นแก่ผู้
ประกอบธุรกิจโรงแรมในบริเวณดังกล่ำว เช่น 
โรงแรม ดุสิตธำนี  ลำกูน่ำ ภูเก็ต และโรงแรม 
องัสนำ ลำกนู่ำ ภเูก็ต เป็นตน้ เป็นกำรคิดค่ำบริกำร
ตำมรำคำและเง่ือนไขกำรใหบ้ริกำรทั่วไป 

ค่ำบริกำร 16.47 29.33 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

(ลักษณะความสัมพันธ)์ 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

บริษัท บำบีลอน พร๊อพเพอรต์ี ้จ ำกดั  
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

ค่ำเช่ำ - 0.27 ค่ำเช่ำหอ้งพกัของกรรมกำรบริษัท โดยมีกรรมกำร
บริษัทเป็นเจำ้ของ เป็นกำรคิดค่ำบริกำรตำมรำคำ
และเง่ือนไขกำรใหบ้ริกำรทั่วไป 

ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเช่ำ
อสงัหำริมทรพัย ์เอส ไพรม ์โกรท 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

เจำ้หนีอ่ื้น - 0.12 ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอำคำรซนัทำวเวอรส์ 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร - 3.57 

บริษัท คิวเทค โปรดกัส ์จ ำกดั 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

เจำ้หนีก้ำรคำ้ 23.87 4.4 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรพัฒนำ โครงกำร 
Crossroads โดยค่ำใชจ้่ำยดังกล่ำวประกอบดว้ย 
ค่ำแรงงำนและค่ำวัสดุก่อสร้ำง ซึ่งเป็นไปตำม
เง่ือนไขของสญัญำ 

S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd. 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

ลกูหนีเ้งินทดรอง - 0.03 เงินทดรองค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบหุน้สำมญั 

Jupiter Hotels Limited 
(บริษัทรว่มทนุ) 

รำยไดค้่ำบริกำร
โรงแรม  

- 0.06 รำยได้ค่ ำบริกำรโรงแรมรวมถึ งบริกำร อ่ืนที่
เกี่ยวขอ้ง อำทิ บริกำรหอ้งพกั อำหำรและเครื่องดื่ม 
บริกำรเดินทำง เป็นต้น เพื่อกำรเยี่ยมชมกิจกำร 
(Site Visit) และ กำรจดังำนต่ำง ๆ (Event) เป็นตน้ 

บริษัท เอส คลำส แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

ลกูหนีอ่ื้น - 0.04 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัทที่
จัดสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัท ผูถ้ือ
หุน้ใหญ่ของบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
ในเครือ และผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทและ
บริษัทย่อย บนัทึกตำมมลูค่ำยตุิธรรม 

บริษัท เอส รีท แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

ลกูหนีอ่ื้น - 0.05 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัทที่
จัดสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัท ผูถ้ือ
หุน้ใหญ่ของบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
ในเครือ และผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทและ
บริษัทย่อย บนัทึกตำมมลูค่ำยตุิธรรม 

บริษัท สิงห ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ำกดั 
(บคุคลที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุน้ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุ) 

ลกูหนีอ่ื้น - 0.04 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญของบริษัทที่
จัดสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัท ผูถ้ือ
หุน้ใหญ่ของบริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
ในเครือ และผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทและ
บริษัทย่อย บนัทึกตำมมลูค่ำยตุิธรรม 
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บุคคล/นิติบุคคล 
ทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

(ลักษณะความสัมพันธ)์ 

ลักษณะของรายการ 
ระหว่างกัน 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร - 0.02 ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสถำนที่ส  ำหรับจัดกิจกรรม
ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นกำรคิดค่ำบริกำรตำมรำคำ
ตลำดและเง่ือนไขกำรใหบ้ริกำรทั่วไป 
 

 

นโยบายและแนวโน้มการท ารายการกับบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั 

ดว้ยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักับกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลดำ้นควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์จึงไดก้ ำกบัดแูลใหบ้รษิัทฯ มีกระบวนกำรท่ีชดัเจนและโปรง่ใสเก่ียวกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั และปฏิบตัิตำม
หลกัเกณฑ ์วิธีกำร และแนวทำงกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัตำมที่กฎหมำยหรือหน่วยงำนก ำกบัดูแลก ำหนดไวอ้ย่ำง
เคร่งครดั ขณะที่กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่มีควำมเก่ียวโยงกับบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรคำ้ที่เกิดขึน้ตำมปกติธุรกิจ ดังนัน้ 
กำรท ำธุรกรรมกับกิจกำรหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้อีกไดใ้นอนำคต ทั้งนี ้นโยบำยหรือแนวโนม้กำรท ำ
รำยกำรกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนัยงัคงยึดหลกักำรเช่นเดียวกบัปีที่ผ่ำนมำ คือ ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทั่วไปและยึดถือประโยชน์
สงูสดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั 
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ส่วนที ่3 
 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

13.1 รายงานการสอบบัญช ี

นำยชำญชัย  ชัยประสิทธ์ิ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3760 

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด 
 
ความเหน็ 
 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์ รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุม่
กิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษิัทแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนนิงำนเฉพำะกิจกำร 
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

• งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพำะกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  

• งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกิจกำร

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และ 

• หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึง่รวมถงึหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีที่

ส  ำคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรบัผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของ
ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มกิจกำรและบริษัทตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรม
รำชปูถมัภ ์และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิตำมควำมรบัผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี ้ขำ้พเจำ้
เชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจำ้ไดร้ับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ 
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แนวทางการตรวจสอบในภาพรวม 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความมีสาระส าคัญ 
 

ขอบเขตของกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ก ำหนดตำมควำมมีสำระส ำคัญ ขำ้พเจำ้ก ำหนดแผนกำรตรวจสอบเพื่อใหไ้ด้
ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตสุมผล ว่ำงบกำรเงินรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญั กำร
แสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทจุรติหรือขอ้ผิดพลำด กำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิจะถกูพิจำรณำ
ว่ำมีสำระส ำคัญถ้ำกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งหรือทุกรำยกำรโดยรวมจะสำมำรถ
คำดกำรณไ์ดอ้ย่ำงสมเหตสุมผลว่ำมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวม  
 
ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำควำมมีสำระส ำคญัตำมดลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพ โดยก ำหนดควำมมีสำระส ำคญัโดยรวม
ส ำหรบังบกำรเงินรวมเป็นจ ำนวนเงินตำมเกณฑ ์ ดงัที่อธิบำยไวใ้นตำรำง ขำ้พเจำ้ใชค้วำมมีสำระส ำคญัและพิจำรณำ
ปัจจยัเชิงคณุภำพในกำรก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบ รวมถงึลกัษณะ ชว่งเวลำ และขอบเขตของวิธีกำรตรวจสอบ 
และเพื่อประเมินผลกระทบของกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิ ทัง้ในแง่ของแต่ละรำยกำรและผลรวมของทกุรำยกำร
ต่องบกำรเงินโดยรวม 

ความมี
สาระส าคญั

ขอบเขตการ
ตรวจสอบ

เรือ่งส าคัญใน
การตรวจสอบ

ความมีสาระส าคัญ 
ควำมมีสำระส ำคญัโดยรวมส ำหรบังบกำรเงินรวมเท่ำกบั 16.35 ลำ้นบำท ซึ่งเป็น
รอ้ยละ 5 ของก ำไรก่อนภำษีเงินไดข้องกลุ่มกิจกำร 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบัติงำนตรวจสอบงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรโดยมุ่งเนน้ตรวจสอบ
กิจกำรท่ีมีสำระส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ  89 ของก ำไรก่อนภำษี 
เงินไดข้องกลุ่มกิจกำร และเป็นรอ้ยละ 85 ของสินทรพัยร์วมของกลุ่มกิจกำร 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

ขำ้พเจำ้ไดก้ ำหนดเรื่องดงันีเ้ป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

• กำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 
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ความมีสาระส าคัญโดยรวมส าหรับ 
งบการเงนิรวม 

16.35 ลำ้นบำท 

วิธีการก าหนดความมีสาระส าคัญ รอ้ยละ 5 ของก ำไรก่อนภำษีเงินได ้

เหตุผลในการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการ
ก าหนดความมีสาระส าคัญ 

 
 

ขำ้พเจำ้เลือกใชก้ ำไรก่อนภำษีเงินไดเ้ป็นขอ้มลูอำ้งอิงในกำรก ำหนดควำมมี
สำระส ำคญั เนื่องจำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรก ำหนด
จำกก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ โดยปกติข้อมูลอ้ำงอิงรอ้ยละ 5 นีเ้ป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปซึ่งใชใ้นกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบและไม่มีรำยกำรที่ผิดปกติที่ส  ำคญั
ที่ตอ้งปรบัปรุงขอ้มลูอำ้งอิงนี ้

 
ขำ้พเจำ้ไดต้กลงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้จะรำยงำนกำรแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบระหว่ำงกำร
ตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซึ่งมีจ ำนวนเงินท่ีมำกกว่ำ 0.82 ลำ้นบำท 
 
วิธีการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบกลุ่มกิจการ 
 
ขำ้พเจำ้ก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบเพื่อปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอ เพี่อใหข้ำ้พเจำ้แสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมของ 
กลุ่มกิจกำร โดยขำ้พเจำ้พิจำรณำถึงโครงสรำ้งของกลุ่มกิจกำร กระบวนกำรและกำรควบคุมทำงดำ้นบญัชี และอุตสำหกรรมของ 
กลุ่มกิจกำรที่ด  ำเนินกำรอยู่ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดปัจจบุนั ขำ้พเจำ้ไดร้ะบเุรื่องกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำม
นิยมเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบและไดน้ ำเรื่องนีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องเหล่ำนี ้
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม  

 

อำ้งองิถึงหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 4 เรื่อง ประมำณ
กำรบญัชีที่ส  ำคญั ขอ้สมมติฐำนและกำรใชด้ลุยพินจิ  
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 15 เรื่อง ค่ำควำมนิยม 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรบนัทึกคำ่ควำม
นิยมจ ำนวน 1,111.70 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกกำรซือ้ธุรกิจ
กำรใหบ้รกิำรดำ้นโรงแรมในประเทศและต่ำงประเทศ 
 

ผูบ้รหิำรไดร้ะบหุน่วยของสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดกระแสเงิน
สดของกลุ่มกิจกำรซึง่รวมค่ำควำมนิยมไวด้ว้ย และทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยโ์ดยเปรียบเทียบรำคำตำมบญัชี
กบัมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนซึ่งพิจำรณำจำกมลูคำ่จำก
กำรใชห้รือมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรพัยห์กัดว้ยตน้ทนุกำร
ขำยแลว้แต่จ ำนวนใดจะสงูกว่ำ ปัจจยัส ำคญัที่ผูบ้รหิำรใช้
ในกำรค ำนวณรำคำตำมบญัชีไดแ้ก่ อตัรำกำรเติบโตและ
อตัรำคิดลด ผูบ้รหิำรพิจำรณำแลว้พบว่ำไมม่ีควำมจ ำเป็นท่ี
จะตอ้งตัง้ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของสินทรพัยด์งักล่ำว ทัง้นี ้
ผูบ้รหิำรไดท้ดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทกุปีซึง่
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เรื่องกำรทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำ 
 
ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัเรื่องนีเ้นื่องจำกมลูค่ำของ
รำยกำรค่ำควำมนิยมเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญั อีกทัง้กำร
ทดสอบกำรดอ้ยค่ำเก่ียวขอ้งกบักำรใชด้ลุยพินจิของ
ผูบ้รหิำรในกำรก ำหนดขอ้สมมตฐิำนตำ่งๆ เพื่อค ำนวณ
มลูค่ำจำกกำรใช ้ 

ข้ำพเจ้ำท ำกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมที่
ประเมินโดยผูบ้รหิำรดงันี ้
 
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วย
สินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำร โดยกำร
สอบถำมข้อมูล สังเกตกำรณ์วิธีกำรจัดเก็บและแบ่งแยก
ขอ้มลู เปรียบเทียบกบัขอ้มลูทำงบญัชี 
  
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำส ำหรับ
หน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดที่รวมค่ำควำมนยิม 
และไดท้ ำกำรทดสอบควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
นัน้โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มลูที่เกิดขึน้จรงิในอดีต 
 
ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินขัน้ตอนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ รวมทัง้
ทดสอบข้อมูลและข้อสมมติฐำนที่ส  ำคัญที่ผู้บริหำรใช้ใน
กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม โดยเฉพำะ
สมมติฐำนเก่ียวกับอัตรำกำรเติบโต และอัตรำคิดลด กำร
ทดสอบของขำ้พเจำ้รวมถึงกำรเปรียบเทียบขอ้มูลและข้อ
สมมติฐำนที่ส  ำคัญกับข้อมูลที่ เปิดเผยต่อสำธำรณะที่
เหมำะสมและแผนธุรกิจที่ไดร้บักำรอนมุตัิแลว้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจและ
ประมำณกำรกระแสเงินสดโดยกำรเปรียบเทียบกับผลกำร
ด ำเนินงำนที่เกิดขึน้จริง นอกจำกนีข้ำ้พเจำ้วิเครำะหค์วำม
อ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของขอ้สมมติฐำนหลกัที่ใช้
ในทดสอบกำรดอ้ยค่ำ เพื่อพิจำรณำถึงผลกระทบที่เป็นไป
ไดจ้ำกกำรเปล่ียนแปลงในสมมติฐำนเหล่ำนั้นที่ใชส้  ำหรบั
กำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ  
  
จำกผลกำรทดสอบขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้พบว่ำกำรประเมินของ
ผูบ้รหิำรมีควำมสมเหตสุมผลตำมหลกัฐำนท่ีมีอยู่ 
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ข้อมูลอื่น 
 
กรรมกำรเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชีที่อยูใ่นรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำน
ประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีนี ้ 
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอื่น และขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเชื่อมั่น
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เก่ียวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร คือ กำรอ่ำนและ
พิจำรณำว่ำขอ้มลูอื่นมีควำมขดัแยง้ที่มีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือกบัควำมรูท้ี่ไดร้บัจำกกำร
ตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมีกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
 
เมื่อขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั  ขำ้พเจำ้
ตอ้งสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 
กรรมกำรมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี ้ โดยถกูตอ้งตำมที่
ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในท่ีกรรมกำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั
ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรือขอ้ผิดพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร กรรมกำรรบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำร
และบรษิัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์
กำรบญัชีส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แตก่รรมกำรมีควำมตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจกำรและบรษิัท หรือหยดุด ำเนินงำน 
หรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่ช่วยกรรมกำรในกำรสอดส่องดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
กิจกำรและบรษิัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุรติหรือขอ้ผิดพลำด  
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซึ่งรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตสุมผลคือควำมเชื่อมั่นใน
ระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบขอ้มลูที่ขดั
ต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอำจเกดิจำกกำรทจุรติหรือขอ้ผิดพลำด และถือว่ำ
มีสำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณอ์ย่ำงสมเหตสุมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรำยกำร หรือทกุรำยกำรรวมกนัจะมีผล
ต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี ้ 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชด้ลุยพินจิเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพและกำรสงัเกต และ
สงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตัิงำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนัน้ และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงที่ไม่พบขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะ
สูงกว่ำควำมเส่ียงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรูร้่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงข้อมูล กำรแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุม
ภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
กิจกำรและบรษิัท 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่กรรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำงบญัชี และ 
กำรเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งซึ่งจดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรและจำกหลกัฐำน 
กำรสอบบญัชีที่ไดร้บั และประเมินว่ำมคีวำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัที่เก่ียวกบัเหตกุำรณห์รือสถำนกำรณท์ี่อำจเป็น
เหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกจิกำรและบรษิัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถำ้
ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดย
ใหข้อ้สงัเกตถงึกำรเปิดเผยในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถึงวนัท่ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม เหตกุำรณห์รือสถำนกำรณใ์นอนำคตอำจเป็นเหตใุหก้ลุ่มกิจกำร
และบรษิัทตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนือ้หำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยวำ่
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตกุำรณใ์นรูปแบบที่ท ำใหม้ีกำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้ง
ตำมที่ควรหรือไม่  

• ไดร้บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทำงธุรกจิภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รบัผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำร
ควบคมุดแูลและกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุ่มกจิกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดยีวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้  

 
ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส  ำคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและชว่งเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่
ไดว้ำงแผนไว ้ ซึ่งรวมถงึประเด็นที่มีนยัส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบและขอ้บกพรอ่งที่มีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคมุ
ภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบวำ่ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่เก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เชื่อวำ่มเีหตผุลที่
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บคุคลภำยนอกอำจพจิำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้
ขำดควำมเป็นอิสระ 
 
จำกเรื่องที่ส่ือสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนยัส ำคญัที่สดุในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจบุนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเรื่องเหล่ำนีใ้นรำยงำน
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณท์ี่ยำกที่จะ
เกิดขึน้ ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไมค่วรส่ือสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์
ไดอ้ย่ำงสมเหตผุลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
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ณ วันที ่31 ธันวาคม  

    งบการเงินรวม 

    พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   

    บาท % บาท % 

สินทรัพย ์         

สินทรัพยห์มุนเวียน         

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  3,591,606,082 12.3 1,892,903,825 7.8 

เงินลงทนุระยะสัน้  155,766,423 0.5 60,585,570 0.2 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น สทุธิ  287,832,325 1.0 226,104,241 0.9 

สินคำ้คงเหลือ  302,509,264 1.0 142,289,279 0.6 

ลกูหนีก้ิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  307,655,316 1.1 346,183,823 1.4 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  - - - - 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  481,265,214 1.8 293,898,688 1.2 
           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  5,126,634,624 17.7 2,961,965,426 12.1 

           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระผกูพนั  36,801,408 0.1 38,174,893 0.2 

เงินลงทนุในบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้  257,155,560 0.9 245,621,057 1.0 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย  - - - - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  1,501,628,823 5.1 1,560,331,169 6.4 

อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทนุ   568,080,273 1.9 - - 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์สทุธิ  18,768,597,762 64.4 16,321,490,056 66.9 

ค่ำควำมนิยม  1,111,701,701 3.8 1,207,972,046 5.0 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ  97,280,615 0.3 75,397,230 0.3 

สิทธิกำรเช่ำ  1,620,040,373 5.6 1,776,299,887 7.3 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี  36,748,694 0.1 33,359,932 0.1 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  36,974,142 0.1 169,037,720 0.7 
           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  24,035,009,351 82.3 21,427,683,990 87.9 
           

รวมสินทรัพย ์  29,161,643,975 100.0 24,389,649,416 100.0 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ตอ่) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

    พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   

    บาท % บาท % 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น  1,714,059,830 5.9 666,906,616 2.8 

เจำ้หนีก้ิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  224,984,949 0.8 405,509,123 1.7 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  - - 5,295,830,000 21.7 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระ         

 ภำยในหนึ่งปี สทุธิ  382,101,159 1.3 1,910,591,038 7.8 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย  4,775,057 - 5,197,985 - 

เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำน  242,066,666 0.8 201,747,098 0.8 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  338,996,330 1.3 230,727,180 1.0 

           

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,906,983,991 10.1 8,716,509,040 35.8 

           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยำว สทุธิ  7,465,419,033 25.6 2,823,775,926 11.6 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัช ี  806,386,886 2.8 815,529,219 3.3 

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน  41,656,155 0.1 30,512,335 0.1 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น  18,413,165 0.1 19,603,038 0.1 

           

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  8,331,875,239 28.6 3,689,420,518 15.1 
           

รวมหนี้สิน  11,238,859,230 38.7 12,405,929,558 50.9 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ตอ่) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

    พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   

    บาท % บาท % 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)         

ส่วนของเจ้าของ         

ทนุเรือนหุน้         

 ทนุจดทะเบียน         

  หุน้สำมญัจ ำนวน 3,663,640,000 หุน้          

     มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท         

     (พ.ศ. 2561 หุน้สำมญัจ ำนวน          

     107,809,200 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้         

     หุน้ละ 100 บำท)  18,318,200,000 62.8 10,780,920,000 44.2 

           
 ทนุที่ออกและช ำระแลว้         

  หุน้สำมญัจ ำนวน 3,593,640,000 หุน้         

     มลูค่ำที่ไดร้บัช ำระแลว้หุน้ละ 5 บำท          

     (พ.ศ. 2561 หุน้สำมญัจ ำนวน          

     107,809,200 หุน้ มลูค่ำที่ไดร้บั         

     ช ำระแลว้หุน้ละ 100 บำท)  17,968,200,000 61.6 10,780,920,000 44.2 

ส่วนเกินมลูคำ่หุน้  3,335,183,869 11.4 3,255,790,774 13.3 

ส่วนลดมลูค่ำจำกกำรรวมกิจกำรภำยใต ้         

 กำรควบคมุเดียวกนั  (2,119,140,909) (7.3) (2,119,140,909) (8.7) 

ส่วนทนุจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  4,733,108 - - - 

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม         

 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (110,710,785) (0.4) 356,143,600 1.5 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ  (1,155,480,538) (4.0) (289,993,607) (1.2) 
           

รวมส่วนของเจ้าของ  17,922,784,745 61.3 11,983,719,858 49.1 
           

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  29,161,643,975 100.0 24,389,649,416 49.1 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม  

    งบการเงินรวม 
    พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   
    บาท % บาท % 
           

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร  3,818,111,757   100.0  2,575,728,409   100.0  

ตน้ทนุจำกกำรใหบ้ริกำร  (2,490,412,820)  (65.2) (1,469,344,362)  (57.0) 
           

ก าไรข้ันต้น  1,327,698,937     34.8  1,106,384,047     43.0  

รำยไดอ่ื้น  199,786,086       5.2  489,560,646     19.0  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย  (366,298,697)    (9.6) (238,987,254)    (9.3) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร  (1,083,805,620) (28.4) (663,078,780)  (25.7) 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (ดอกเบีย้จ่ำย)  (424,646,986)  (11.1) (292,664,711)  (11.4) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษทัรว่มและกำรรว่มคำ้  20,246,757       0.5  83,560,812       3.2  
           

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  (327,019,523)    (8.6) 484,774,760     18.8  

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้  (139,834,862)    (3.7) (34,709,351)    (1.3) 
           

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี  (466,854,385)  (12.3) 450,065,409     17.5  
           

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี         

รำยกำรที่จะจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปยงั         
 ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั         

 -กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของ
เงินลงทนุเผื่อขำย 

   
       (103,684) 

              
-    

 
16,816 

               
-    

 -ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลี่ยน
จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 

   
(865,403,984) 

   
(22.7) 

 
(411,827,320) 

    
 (16.0) 

 

-ภำษีเงินไดท้ี่เกี่ยวกบัรำยกำรที่
จะจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้
ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุใน
ภำยหลงั 

  20,737 -  (3,363)    -    

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 - ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน - หนำ้ 144 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม (ต่อ) 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม  

    งบการเงินรวม 
    พ.ศ. 2562   พ.ศ. 2561   
    บาท % บาท % 
           

รวมรำยกำรที่จะจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปยงั         
 ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั - สทุธิจำกภำษี  (865,486,931)  (22.7) (411,813,867)  (16.0) 

รำยกำรที่จะไม่จดัประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปยงั         
 ก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั         

 -ขำดทนุจำกกำรประมำณกำร
ตำมคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 

    
                        - 

  
          -   

 
       (5,290,609) 

  
   (0.2) 

 

-ภำษีเงินไดท้ี่เกี่ยวกบัรำยกำรที่
จะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่
เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุ 
ในภำยหลงั  

  

  
 
 
                        - 

  
 
            
     -  

 
 
 

         1,058,122 

  
 
 

          - 
           
รวมรำยกำรที่จะไม่จดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไป
ยงัก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั - สทุธิจำกภำษี 

                        -           -           (4,232,487)    (0.2) 

           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี  (865,486,931)  (22.7) (416,046,354)  (16.2) 
           

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  (1,332,341,316)  (35.0) 34,019,055       1.3  

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)         

ส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษัทใหญ่  (466,854,385) (12.2) 232,042,768 9.0 

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ  - - 218,022,641 8.5 
           
    (466,854,385) (12.2) 450,065,409 17.5 

           

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม         

ส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษัทใหญ่  (1,332,341,316) (34.9) (62,325,292) (2.4) 

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ  - - 96,344,347 3.7 
           
    (1,332,341,316) (34.9) 34,019,055 1.3 

           

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น         

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน  (0.20)   0.38   
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งบกระแสเงนิสดรวม 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 

    พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

    บาท  บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได ้  (327,019,523)  484,774,760 

รายการปรับปรุงก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็น      

 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน      

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหนำ่ย  675,903,046  382,550,137 

 ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู  2,780,445  209,094 

 ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุระยะสัน้  (2,151,095)  (1,217,600) 

 กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  6,587,374  - 

 ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน  11,089,747  3,273,072 

 ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยและจ ำหนำ่ยสินทรพัย ์  13,179,555  3,350,730 

 ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและกำรรว่มคำ้  (20,246,757)  (83,560,812) 

 ขำดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  38,845,409  - 

 ดอกเบีย้รบั  (119,912,758)  (144,035,839) 

 ตน้ทนุทำงกำรเงิน  424,646,986  292,664,711 
        

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน  703,702,429  938,008,253 

 การเปล่ียนแปลงเงินทุนหมุนเวียน      

 ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น   (64,542,065)  (44,047,596) 

 ลกูหนีก้ิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  (49,510,722)  255,197,996 

 สินคำ้คงเหลือ  38,528,507  (24,363,548) 

 สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  (186,272,185)  (232,692,768) 

 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  136,518,850  873,732,538 

 เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น  362,895,992  (400,592,744) 

 เจำ้หนีก้ิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  (148,802,187)  83,415,220 

 เจำ้หนีเ้งินประกนัผลงำน  40,319,568  32,659,867 

 หนีส้ินหมนุเวียนอื่น   107,956,243  175,372,828 

 หนีส้ินไม่หมนุเวียน  (1,189,873)  2,235,568 

        

 
 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 - ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน - หนำ้ 146 

งบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ) 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 

    พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

    บาท  บาท 

        

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การด าเนินงาน  939,604,557  1,658,925,614 
 จ่ำยผลประโยชนพ์นกังำน  (3,285,294)  (5,229,657) 

 จ่ำยดอกเบีย้  (460,043,807)  (337,321,646) 
 จ่ำยภำษีเงินได ้  (93,956,536)  (95,804,645) 
        

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  382,318,920  1,220,569,666 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

 เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้เงินลงทนุระยะสัน้  (916,000,000)  (674,100,000) 

 เงินสดรบัจำกกำรขำยเงินลงทนุระยะสัน้  822,866,558  677,438,500 

 เงินสดจ่ำยเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  -  - 

 เงินสดรบัจำกเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  -  - 

 เงินสดจ่ำยใหเ้งินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  -  - 

 เงินสดรบัจำกเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  -  - 

 เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์  (3,806,177,250)  (4,506,110,311) 

 เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้สิทธิกำรเช่ำ  (2,753,296)  (808,598,104) 

 เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  (39,569,631)  (2,792,797) 

 เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้ธุรกิจ  -  (6,874,520,804) 

 เงินสดจ่ำยส ำหรบัเงินลงทนุในบรษิัทยอ่ย  -  - 

 เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้ธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั  -  (2,882,864,060) 

 เงินสดรบัจำกรำยไดด้อกเบีย้  9,509,372  43,338,517 

 เงินสดรบัจำกรำยไดเ้งินปันผลจำกบรษิัทรว่ม  31,882,240  - 
        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (3,900,242,007)  (15,028,209,059) 
        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

 เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  62,000,000  5,365,830,000 
 เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั  (5,357,830,000)  (623,250,000) 
 เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  4,149,013,715  - 
 เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  (865,752,485)  (339,791,902) 
 เงินสดรบัจำกกำรเพิ่มทนุของบริษัท  7,275,497,979  6,153,000,000 
        

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  5,262,929,209  10,555,788,098 
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งบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ) 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 

    พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2561 

    บาท  บาท 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ  -  - 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนของเงินสดและ      

 รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  (46,303,865)  (233,224,870) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี  75,397,230  5,377,979,990 
        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี  29,093,365  5,144,755,120 

        

รายการทีมิ่ใช่เงินสด      

รำยกำรที่มิใช่เงินสดที่มีสำระส ำคญั       

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ประกอบดว้ย      

เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้จำกกำรจ่ำยช ำระโดย      

 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้  -  - 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้โดยจ่ำยเป็นหุน้สำมญั  -  - 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้จำกกำรซือ้      

 ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์  755,113,805  - 
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13.3 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ ส าหรับงบการเงนิรวม ส าหรับปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม  
 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย  
งบการเงินรวม 

ปี 2561   ปี 2562  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.3 1.8 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 0.3 1.4 

สภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.2 0.1 

อตัรำส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 17.7 29.7 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 20.3 12.1 

อตัรำส่วนหมนุเวียนสนิคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 16.2 11.2 

ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วนั) 22.2 32.1 

อตัรำส่วนหมนุเวียนเจำ้หนีก้ำรคำ้ (เท่ำ) 3.7 2.1 

ระยะเวลำช ำระหนี ้ (วนั) 98.6 172.1 

Cash Cycle (วนั) (56.1) (127.8) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ % 43.0 34.8 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 45.0 20.2 

อตัรำก ำไรอ่ืน % 16.0 5.0 

อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร % 105.2 49.5 

อตัรำก ำไรสทุธิ  % 17.5 (12.2) 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ % 4.3 (3.1) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์ % 2.5 (1.7) 

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยถ์ำวร % 8.5 1.2 

อตัรำกำรหมนุของสินทรพัย ์  (เท่ำ)  0.1 0.1 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)   

อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้   (เท่ำ)  1.0 0.6 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้   (เท่ำ)  4.5 1.1 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis)   (เท่ำ)  0.2 0.0 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล % N/A N/A 
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14    การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1  ภาพรวมธุรกิจ 

           ในปี 2562 บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัทฯ”) มีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 3,818.1 ลำ้น
บำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 48.2 จำกปี 2561 มีสำเหตสุ ำคญัจำกกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกโรงแรม Outrigger ที่บรษิัทฯ เขำ้ซือ้เมื่อวนัท่ี 
12 มิถนุำยน 2561 และจำกกำรเปิดใหบ้รกิำรในเชิงพำณิชยข์องโรงแรม 2 แห่งของโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 เมื่อ
วนัท่ี 1 กนัยำยน 2562 ที่ผ่ำนมำ   

14.2  พัฒนาการทีส่ าคัญในปี 2562 

           เมื่อวนัท่ี 1 กันยำยน 2562 บริษัทฯ เปิดใหบ้ริกำรในเชิงพำณิชยข์องโรงแรม 2 แห่งซึ่งไดพ้ฒันำเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ใน Emboodhoo Lagoon สำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ได้แก่ SAii Lagoon 
Maldives, Curio Collection by Hilton (198 หอ้ง) และ Hard Rock Hotel Maldives (178 หอ้ง) 

           เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2562 บรษิัทฯ ไดร้บัช ำระเงินคำ่หุน้สำมญัเพิ่มเตมิส ำหรบัหุน้จ ำนวน 1,437,456,000 หุน้ ที่
ไดเ้สนอขำยต่อประชำชนทั่วไปครัง้แรก โดยหุน้สำมญัจ ำนวนดงักล่ำวมีมลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท ที่รำคำเสนอขำยหุน้ละ 
5.20 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 7,351.6 ลำ้นบำท (หลงัหกัค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้ง)  

           นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ไดช้ ำระเงินกูย้ืมจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั ที่ใชใ้นกำรซือ้กิจกำรโรงแรม Outrigger เมื่อปี 2561 
และใชใ้นกำรพฒันำโครงกำรอื่นจ ำนวนรวม 5,357.8 ลำ้นบำท โดยในปี 2562 บรษิัทฯ มีตน้ทนุกำรเงินส ำหรบัเงินกูย้ืมส่วนนี ้
172.8 ลำ้นบำทและไม่มีภำระตอ้งช ำระตน้ทนุกำรเงินส่วนนีใ้นปีต่อไป ทัง้นีก้ำรเพิ่มทนุส ำหรบั IPO ในครัง้นี ้ส่งผลใหส้ดัส่วน
หนีสิ้นต่อทนุของบรษิัทฯ และตน้ทนุทำงกำรเงินลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั  

           เมื่อวันที่  14 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯเข้ำลงนำมในสัญญำร่วมทุนส ำหรับกำรพัฒนำโรงแรมแบบ High-end 
lifestyle resort บนเกำะ 3 ของโครงกำร CROSSROADS (“โครงกำร”) กับบริษัท Wai Eco World Developer Pte. Ltd. 
(“WEWD”) กลุ่มธุรกิจใหญ่ (Conglomerate Business) จำกสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำที่มีกำรลงทุนในหลำกหลำย
ธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจอสังหำริมทรัพยเ์หมืองแร่ ยำนยนต ์อุตสำหกรรม และกลุ่มอำหำร โรงแรมบนเกำะ 3 ของโครงกำร 
CROSSROADS ประกอบดว้ยหอ้งพกัรูปแบบวิลล่ำ 80 หอ้ง ในระดบัรำคำประมำณ 900-1,000 เหรียญสหรฐัฯต่อคืน โดย
บริษัทฯ คำดว่ำจะเริ่มก่อสรำ้งในปี 2563 และเปิดด ำเนินกำรในปี 2565 โดยกำรจ ำหน่ำยหุน้รอ้ยละ 50 ของบริษัท Prime 
Location Management 3 Limited ซึ่งเป็นบรษิัทรว่มทนุแลว้เสรจ็วนัท่ี 19 กมุภำพนัธ ์2563 
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14.3 สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 และปี 2561 

  ปี 2561 
 

ปี 2562  
เปล่ียนแปลง 

  ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร      2,575.7  100.0%  3,818.1  100.0%  1,242.4  48.2% 

ตน้ทนุกำรใหบ้ริกำร    (1,469.3) (57.0%)  (2,490.4) (65.2%)  (1,021.1) 69.5% 

ก าไรขั้นต้น      1,106.4  43.0%  1,327.7  34.8%  221.3  20.0% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย       (239.0) (9.3%)  (366.3) (9.6%)  (127.3) 53.3% 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร       (663.1) (25.7%)  (1,083.8) (28.4%)  (420.7) 63.5% 

รำยไดอ้ื่น         489.6  19.0%  199.8  5.2%  (289.8) (59.2%) 

ส่วนก ำไรจำกบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้          83.6  3.2%  20.2  0.5%  (63.3) (75.8%) 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (ดอกเบีย้จ่ำย)       (292.7) (11.4%)  (424.6) (11.1%)  (132.0) 45.1% 

   ตน้ทุนทางการเงนิ - เงนิกูย้ืมส าหรบัโครงการ       (175.0) (6.8%)  (251.8) (6.6%)  (76.8) 43.9% 

   ตน้ทุนทางการเงนิ - เงนิกูย้ืมจากกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั       (117.7) (4.6%)      (172.8)1 (4.5%)  (55.1) 46.8% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้         484.8  18.8%  (327.0) (8.6%)  (811.8) (167.5%) 

ภำษีเงินได ้        (34.7) (1.3%)  (139.8) (3.7%)  (105.1) 302.9% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด         450.1  17.5%  (466.9) (12.2%)  (916.9) (203.7%) 

รายการปรบัปรุง         

ขำดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน             -    - 39.2 1.0%  39.2  - 

รำยกำรท่ีไม่ไดเ้กิดขึน้เป็นประจ ำ2       (138.7) (5.4%)  329.3  8.6%  467.9  (337.5%) 

EBITDA ท่ีปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA)3         997.0  38.7%  1,132.5  29.7%  135.6  13.6% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีปรับปรุงแล้ว         311.4  12.1%  (98.4) (2.6%)  (409.8) (131.6%) 

ภาพรวม 

           บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจบริหำรจดักำรโรงแรมและ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดบันำนำชำติที่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วโดยมีกำรเติบโตของสินทรพัยอ์ย่ำงต่อเนื่องในอตัรำเฉล่ีย
รอ้ยละ 69.7 ต่อปีในช่วงระยะเวลำ 4 รอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ โดยมีกลุ่มทรพัยสิ์นที่มีลักษณะเฉพำะประกอบดว้ยโรงแรมที่
ตัง้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นท่ีนิยมระดบัโลก ไดแ้ก่ 

 
1 เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ไดช้ ำระเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั ท่ีใชใ้นกำรซือ้กิจกำรโรงแรม Outrigger เมื่อปี 2561 และใชใ้นกำรพฒันำ
โครงกำรอื่นในช่วงปีท่ีผ่ำนมำ 
2รำยกำรท่ีไม่ไดเ้กิดขึน้เป็นประจ ำไดแ้ก่ ก ำไรท่ีเกิดขึน้จรงิจำกอตัรำแลกเปล่ียน ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัรำยกำรเสนอขำยหลกัทรพัยข์องบริษัท ค่ำใชจ้่ำยในกำร
เตรียมกำรเปิด (Pre-operation) และค่ำกอ่สรำ้งของโครงกำร Crossroads เฟส 1 ซึง่ไม่สำมำรถบนัทึกเป็นค่ำใชจ้ำ่ยเป็นกำรลงทนุได ้ค่ำใชจ้่ำยภำษีคงคำ้งและ
กำรปรบัปรุงรำยกำรภำษีเงินไดร้อตดับญัชี ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชนพ์นกังำน  
3 Adjusted EBITDA ค ำนวณจำกก ำไรก่อนภำษี บวก ตน้ทนุทำงกำรเงิน ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย และรำยไดจ้ำกดอกเบีย้จำกเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำร
รว่มคำ้ หกั รำยไดจ้ำกดอกเบีย้ ก ำไร (ขำดทนุ) ที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกอตัรำแลกเปล่ียนและรำยกำรท่ีไมไ่ดเ้กิดขึน้เป็นประจ ำ 
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(1) โรงแรม 2 แห่งในประเทศไทยที่บริษัทฯ บรหิำรจดักำรภำยใตแ้บรนดข์องบรษิัทฯ เอง ไดแ้ก่โรงแรม พีพี 
ไอสแ์ลนด ์วิลเลจ บีช รีสอรท์ ซึ่งเป็นรีสอรท์รมิชำยหำดบนเกำะพพีีดอนในจงัหวดักระบ่ี และโรงแรมสนัติบรุี เกำะสมุย ซึง่
เป็นรีสอรท์รมิชำยหำดบนเกำะสมยุ จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี (“โรงแรมทีบ่ริษัทฯ บริหารจดัการเอง”) 

(2) โรงแรม 6 แห่งซึ่งด ำเนินกำรภำยใตแ้บรนด ์Outrigger โดยโรงแรมเหล่ำนีไ้ดร้ับกำรบริหำรจัดกำร
ภำยใตส้ญัญำบริหำรจดักำรโรงแรม ซึ่งประกอบดว้ยโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย โรงแรม 2 แห่งในสำธำรณรฐัหมู่เกำะฟิจิ 
โรงแรม 1 แห่งในสำธำรณรฐัมลัดีฟส ์และโรงแรมอีก 1 แห่งในสำธำรณรฐัมอรเิชียส (“โรงแรม Outrigger”)  

(3) โรงแรม 2 แห่งซึ่งไดพ้ัฒนำเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 
ใน Emboodhoo Lagoon ในสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ได้แก่ SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และ Hard 
Rock Hotel Maldives (“โรงแรมในโครงการ CROSSROADS เฟส 1”) 

(4) โรงแรมระดบักลำงค่อนไประดบับน จ ำนวน 29 แห่งในสหรำชอำณำจกัร ด ำเนินงำนภำยใตแ้บรนด ์
Mercure และ Holiday Inn ซึ่งบริษัทฯ และ FICO UK แต่ละฝ่ำยถือสดัส่วนเงินลงทุนคิดเป็นรอ้ยละ 50 ในกำรร่วมคำ้ที่เป็น
เจำ้ของโรงแรมดงักล่ำว (“โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร”) 

รำยไดจ้ำกโรงแรมของบริษัทฯ ในสหรำชอำณำจกัร ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนในลกัษณะกำรร่วมคำ้ จะไม่ถูก
บนัทึกบญัชีในแบบงบกำรเงินรวมของบรษิัทฯ แต่จะบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (Equity Method) ซึ่งบรษิัทฯ จะรบัรูผ้ล
กำรด ำเนินงำนในรูปแบบของส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรลงทนุในกำรรว่มคำ้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 โรงแรมที่บริษัทฯ บริหำรจดักำรเอง โรงแรม Outrigger  โรงแรมในโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 และ โรงแรมของบริษัทฯ ในสหรำชอำณำจกัร ประกอบดว้ยโรงแรมทัง้หมด 39 แห่ง และมีจ ำนวน
หอ้งพกัรวมกนัทัง้สิน้ 4,647 หอ้ง 
  

รายได้จากการให้บริการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) ปี 2561 
 

% ปี 2562 
 

% 
โรงแรมท่ีบรษิัทฯ บริหำรจดักำรเอง 1,099.0 42.7% 995.1 26.1% 
โรงแรม Outrigger   1,476.7 57.3% 2,443.9 64.0% 
โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 - - 379.1 9.9% 
รวมรายได้จากการให้บริการ 2,575.7 100.0% 3,818.1 100.0% 

 

รำยไดค้ำ่หอ้งพกั 

           รำยไดค้่ำหอ้งพกัของบริษัทฯ ส ำหรบัปี 2562 เท่ำกับ 2,197.1 ลำ้นบำท ปรบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 43.1 จำกปี 2561 เป็น
โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกโรงแรม Outrigger ที่บริษัทฯเขำ้ซือ้เมื่อวนัที่ 12 มิถุนำยน 2561 และจำกกำรเปิด
ใหบ้รกิำรในเชิงพำณิชยข์องโรงแรม 2 แห่งในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 เมื่อเดือนกนัยำยน 2562 
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โรงแรมที่บรษิัทฯ บรหิำรจดักำรเอง  

ตัวชีวั้ด  ปี 2561 ปี 2562 %เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนโรงแรม  2 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั (1) 291 297 2.1% 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉล่ีย (รอ้ยละ) (1) 76.1 71.9 (4.2%) 
ADR (บำท) 8,415 7,777 (7.6%) 
RevPAR (บำท) 6,401 5,591 (12.7%) 

หมายเหตุ 
(1) ค ำนวณจำกจ ำนวนเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหอ้งพกัทัง้หมดในแต่ละปี ทัง้นี ้ในเดือนพฤษภำคม 2561 บริษัทฯ เปิดใหบ้ริกำรหอ้งพกัแบบวิลล่ำท่ีมีสระ

ว่ำยน ำ้ (pool villa) ซึ่งสรำ้งขึน้ใหม่เพิ่มขึน้ 19 หลงั ภำยในโรงแรม สนัติบุรี เกำะสมุย จ ำนวนหอ้งพกัทัง้หมดในโรงแรมจึงเพิ่มขึน้จำกเดิม 77 หอ้ง 
เป็น 96 หอ้ง 

 

ส ำหรบัปี 2562 โรงแรมที่บรษิัทฯ บรหิำรจดักำรเอง มี RevPAR เท่ำกบั 5,591 บำท โดยมีอตัรำกำรเขำ้พกัเฉล่ียที่รอ้ยละ 
71.9 และ ADR เท่ำกับ 7,777 บำท ทัง้นี ้กำรเปล่ียนแปลงของผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 มีสำเหตุหลกัจำกผลประกอบกำรที่
ลดลงของทัง้ โรงแรม พีพี ไอสแ์ลนด ์วิลเลจ บีช รีสอรท์ และโรงแรมสนัติบุรี เกำะสมยุ ซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของ
สภำวะเศรษฐกิจ สภำวะกำรแข่งขนัของโรงแรมบนเกำะสมยุ และค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึน้  
 

โรงแรม Outrigger (2)  

 

หมายเหตุ 
(2) บริษัทฯ ไดท้ ำกำรเขำ้ซือ้กิจกำรโรงแรม Outrigger ในวนัท่ี 12 มิถนุำยน 2561 
(3) อตัรำแลกเปล่ียนท่ีใชค้ ำนวณส ำหรบัปี 2561 คือ 32.89THB/USD, 15,52THB/FJD, 0.95THB/MUR 

อตัรำแลกเปล่ียนท่ีใชค้ ำนวณส ำหรบัปี 2562 คือ 31.05THB/USD, 14.41THB/FJD, 0.87THB/MUR 
 

ส ำหรบัปี 2562 โรงแรม Outrigger มี RevPAR เท่ำกบั 4,691 บำท โดยมีอตัรำกำรเขำ้พกัเฉล่ียที่รอ้ยละ 78.3 และ ADR 
เท่ำกับ 5,987 บำท ทั้งนี ้กำรเปล่ียนแปลงของผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 มีสำเหตุหลักจำกอัตรำกำรเข้ำพักที่ลดลงของ 
Castaway Island, Fiji Resort และกำรลดลงของ ADR ของ Outrigger Koh Samui Beach Resort จำกกำรแข่งขนัของโรงแรม
บนเกำะสมยุ 

 

 

 

 

ตัวชีวั้ด  ปี 2561 ปี 2562 %เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนโรงแรม  6 6 - 
จ ำนวนหอ้งพกั  859 859 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉล่ีย (รอ้ยละ) 78.5 78.3 (0.2%) 
ADR (บำท) (3) 6,303 5,987 (5.0%) 
RevPAR (บำท) (3) 4,947 4,691 (5.2%) 
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โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1(4) 

ตัวชีวั้ด  ปี 2561 ปี 2562 %เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนโรงแรม  - 2 - 
จ ำนวนหอ้งพกั  - 376 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉล่ีย (รอ้ยละ) - 33.9 - 
ADR (บำท) (5) - 12,572 - 
RevPAR (บำท) (5) - 4,262 - 

หมายเหตุ 
(4) เริ่มเปิดใหบ้ริกำรในเชิงพำณิชยเ์มื่อวนัท่ี 1 กนัยำยน 2562  
(5) อตัรำแลกเปล่ียนท่ีใชค้ ำนวณส ำหรบัปี 2562 คือ 31.05THB/USD 

ส ำหรบัปี 2562 โรงแรมในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 มี RevPAR เท่ำกับ 4,262 บำท โดยมีอตัรำกำร
เขำ้พกัเฉล่ียที่รอ้ยละ 33.9 และ ADR เท่ำกบั 12,572 บำท  

โรงแรมของบรษิัทฯ ในสหรำชอำณำจกัร 

ตัวชีวั้ด  ปี 2561 ปี 2562 %เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนโรงแรม  29 29 - 
จ ำนวนหอ้งพกั   3,115 3,115 - 
อตัรำกำรเขำ้พกัเฉล่ีย (รอ้ยละ) 71.5 69.5 (2.0%) 
ADR (บำท) (6) 2,752 2,665 (3.2%) 
RevPAR (บำท) (6) 1,968 1,851 (5.9%) 

หมายเหตุ 
(6) อตัรำแลกเปล่ียนท่ีใชค้ ำนวณส ำหรบัปี 2561 คือ 41.07THB/GBP 

อตัรำแลกเปล่ียนท่ีใชค้ ำนวณส ำหรบัปี 2562 คือ 39.65THB/GBP 

 

ส ำหรบัปี 2562 โรงแรมของบรษิัทฯ ในสหรำชอำณำจกัร มี RevPAR เท่ำกบั 1,851 บำท โดยมีอตัรำกำรเขำ้พกัเฉล่ีย
ที่รอ้ยละ 69.5 และ ADR เท่ำกับ 2,665 บำท ทัง้นี ้กำรเปล่ียนแปลงของผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 มีสำเหตุหลกัจำกกำร
ชะลอตวัของสภำวะเศรษฐกิจในสหรำชอำณำจกัร 

รำยไดค้่ำอำหำรและเครื่องดื่ม 

           รำยไดค้่ำอำหำรและเครื่องดื่มของบรษิัทฯ ส ำหรบัปี 2562 เท่ำกับ 1,140.9 ลำ้นบำท ปรบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 49.1 จำก
ปี 2561 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกโรงแรม Outrigger ที่บริษัทฯเขำ้ซือ้เมื่อวนัที่ 12 มิถุนำยน 2561 และจำก
กำรเปิดใหบ้รกิำรในเชิงพำณิชยข์องโรงแรม 2 แห่งในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 เมื่อเดือนกนัยำยน 2562 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอื่น 

           รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอื่นของบริษัทฯ ส ำหรบัปี 2562 เท่ำกับ 480.1 ลำ้นบำท ปรบัตัวสูงขึน้รอ้ยละ 74.4 จำกปี 
2561 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกโรงแรม Outrigger ที่บรษิัทฯ เขำ้ซือ้เมื่อวนัท่ี 12 มิถนุำยน 2561 และจำกกำร
เปิดใหบ้ริกำรในเชิงพำณิชยข์องโรงแรม 2 แห่ง และ The Marina@CROSSROADS ในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 
เมื่อเดือนกนัยำยน 2562 
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ต้นทนุการให้บรกิาร 

           ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรของบริษัทฯ ส ำหรบัปี 2562 เท่ำกับ 2,490.4 ลำ้นบำท ปรบัตัวสูงขึน้รอ้ยละ 69.5 จำกปี 2561 
กำรเพิ่มขึน้ของตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรสอดคลอ้งกบักำรเพิ่มขึน้ของรำยไดซ้ึ่งเป็นผลจำกกำรเขำ้ซือ้กิจกำรโรงแรม Outrigger ที่
บริษัทฯเข้ำซือ้เมื่อวันที่  12 มิถุนำยน 2561 และจำกกำรเปิดให้บริกำรในเชิงพำณิชย์ของโรงแรม 2 แห่งในโครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 ซึ่งประกอบดว้ยตน้ทนุค่ำหอ้งพกั ตน้ทนุค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำเส่ือมรำคำ 

ก าไรขั้นตน้ 

           ก ำไรขัน้ตน้ของบรษิัทฯ ส ำหรบัปี 2562 เท่ำกบั 1,327.7 ลำ้นบำท ปรบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 20.0 จำกปี 2561 สอดคลอ้ง
กบักำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

          ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยของบรษิัทฯ ส ำหรบัปี 2562 เท่ำกบั 366.3 ลำ้นบำท ปรบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 53.3 จำกปี 2561 โดย
มีสำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยที่เกิดขึน้เก่ียวกับโรงแรม Outrigger และโครงกำร CROSSROADS 
เฟส 1 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

          ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรของบรษิัทฯ ส ำหรบัปี 2562 เท่ำกบั 1,083.8 ลำ้นบำท ปรบัตวัสงูขึน้รอ้ยละ 63.5 จำกปี 2561 
โดยมีสำเหตุหลกัจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรที่เกิดขึน้เก่ียวกับโรงแรม Outrigger ค่ำใชจ้่ำยพนกังำน และค่ำใชจ้่ำยในกำร
บริหำรของโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 นอกจำกนีย้ังมีรำยกำรที่ไม่ไดเ้กิดขึน้เป็นประจ ำ ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยที่
เ ก่ียวข้องกับรำยกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรเปิด (Pre-operation) โครงกำร 
CROSSROADS เฟส 1 และค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนพ์นกังำน รวม 329.3 ลำ้นบำท   

ต้นทนุทางการเงนิ (ดอกเบีย้จ่าย) 

           ตน้ทุนทำงกำรเงิน (ดอกเบีย้จ่ำย) ส ำหรบัปี 2562 เท่ำกับ 424.6 ลำ้นบำท ปรบัตัวสูงขึน้รอ้ยละ 45.1 จำกปี 2561 
ทัง้นี ้ตน้ทนุทำงกำรเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ตน้ทนุทำงกำรเงินส ำหรบัเงินกูย้ืมส ำหรบัโครงกำร จ ำนวน 251.8 ลำ้น
บำท และตน้ทุนทำงกำรเงินส ำหรบัเงินกูย้ืมจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกัน จ ำนวน 172.8 ลำ้นบำท ซึ่งบริษัทฯ ไดช้ ำระคืนเงินกู้
ดงักล่ำวเมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2562 

รายได้อื่น 

           รำยไดอ้ื่นของบริษัทฯ ส ำหรบัปี 2562 เท่ำกับ 199.8 ลำ้นบำท ซึ่งรำยไดอ้ื่นประกอบดว้ย รำยไดด้อกเบีย้จำกเงินให้
กูย้ืมแก่กำรร่วมคำ้จ ำนวน 112.0 ลำ้นบำท รำยไดอ้ื่น ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียนที่เกิดขึน้จริง และค่ำบริหำรจัดกำรจำก
โครงกำร CROSSROADS รวม 87.8 ลำ้นบำท 

           รำยไดอ้ื่นของบริษัทฯ ส ำหรบัปี 2561 เท่ำกับ 489.6 ลำ้นบำทซึ่งรำยไดอ้ื่นประกอบดว้ย รำยไดด้อกเบีย้จำกเงินให้
กูย้ืมแก่กำรรว่มคำ้จ ำนวน 119.7 ลำ้นบำท รำยไดอ้ื่นและก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนที่เกิดขึน้จรงิรวม 369.9 ลำ้นบำท  

 

 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

ส่วนที่ 3 - ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน - หนำ้ 155 

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

           ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกบรษิัทรว่มและกำรรว่มคำ้ ส ำหรบัปี 2562 เทำ่กบั 20.2 ลำ้นบำท ลดลง 63.3 ลำ้นบำท 
จำกปี 2561 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกผลประกอบกำรของกำรรว่มคำ้จำกเงินลงทนุในโรงแรมของบรษิัทฯ ในสหรำอำณำจกัร  

EBITDA ทีป่รับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) 

           EBITDA ที่ปรบัปรุงแลว้ (Adjusted EBITDA) ของบริษัทฯ ส ำหรบัปี 2562 เท่ำกับ 1,132.5 ลำ้นบำท ปรบัตัวสงูขึน้
รอ้ยละ 9.4 จำกปี 2561 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกโรงแรม Outrigger ที่บริษัทฯเขำ้ซือ้เมื่อวนัที่ 12 มิถุนำยน 
2561 และจำกกำรเปิดใหบ้รกิำรในเชิงพำณิชยข์องโรงแรม 2 แห่งในโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 

           ก ำไร (ขำดทุน) ของบริษัทฯ ส ำหรบัปี 2562 เท่ำกับ (466.9) ลำ้นบำท สำเหตุหลักเกิดจำกค่ำใชจ้่ำยที่ไม่ไดเ้กิดขึน้
เป็นประจ ำ โดยบรษิัทฯ มีก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบังวดที่ปรบัปรุงแลว้เท่ำกบั (98.4) ลำ้นบำท  

14.4   สรุปฐานะทางการเงนิรวมและโครงสร้างเงนิลงทุน 

           ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 29,161.6 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 4,772.0 ลำ้นบำทจำกสินทรพัยร์วม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 โดยแบ่งเป็นสินทรพัยห์มนุเวียน 5,126.6 ลำ้นบำท และสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 24,035.0 ลำ้น
บำท ในส่วนของหนีสิ้นรวม มีมลูค่ำ 11,238.9 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้จ ำนวน 7,847.5 ลำ้นบำท ทัง้นี ้
ในปี 2562 บรษิัทฯ ไดม้ีกำรเบิกเงินกูจ้ำกสถำบนักำรเงินเพิ่มเตมิเพื่อใชใ้นกำรพฒันำโครงกำร CROSSROADS เฟส 1 ส่งผล
ใหเ้งินกูย้ืมธนำคำรเพิ่มขึน้  

          ทั้งนี ้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ไดร้บัช ำระเงินค่ำหุน้สำมญัเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งสิน้ 7,474.7 
ลำ้นบำท และน ำไปช ำระเงินกูย้ืมจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั จ ำนวน 5,357.8 ลำ้นบำท ท ำใหส้ดัส่วนหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้
สทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัจำก 0.8 เท่ำ เป็น 0.4 เท่ำ  

  31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 เปลีย่นแปลง 

  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     1,892.9   3,591.6   1,698.7  89.7% 
สินทรพัยห์มนุเวียน     2,962.9   5,126.6   2,163.7  73.0% 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์สทุธิ   16,321.5   18,768.6   2,447.1  15.0% 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน   21,427.7   24,035.0   2,607.3  12.2% 

รวมสินทรัพย ์
   

24,389.6  
 29,161.6   4,772.0  19.6% 

หนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้   10,030.2   7,847.5   (2,182.7) (21.8%) 
    เงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั     5,295.8   -     (5,295.8) (100.0%) 
    เงินกูย้มืธนำคำร     4,734.4   7,847.5   3,113.1  65.8% 
หนีส้ินอื่น     2,375.7   3,391.3   1,015.6  42.8% 
รวมหนีส้ิน    12,405.9   11,238.9   (1,167.0) (9.4%) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   11,983.7   17,922.8   5,939.1  49.6% 

อัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า)           0.8   0.4   (0.4) (45.3%) 

 

 



 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

กำรรบัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลู 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 
 

บริษัทฯ ไดส้อบทำนขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีฉบบันีแ้ลว้ดว้ยควำมระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรบัรอง
ว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรตอ้งแจ้งในสำระส ำคัญ  
นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ขอรบัรองว่ำ 

         (1)  งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี  ไดแ้สดงขอ้มูลอย่ำงถูกตอ้ง
ครบถว้นในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแลว้  

         (2) บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญั
ทัง้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่ำงถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว 

         (3) บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักล่ำว และบรษิัทฯ 
ไดแ้จง้ขอ้มลูกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษัทฯ แลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงที่ส  ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิ
ชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

            ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งแลว้ 
บริษัทฯ ไดม้อบหมำยใหน้ำยชัยรตัน ์ศิวะพรพันธ์ เป็นผูล้งลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนีไ้วทุ้กหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมือชื่อของนำยชัยรตัน ์ศิวะพรพันธ ์ก ำกบัไว ้บรษิัทฯ จะถือว่ำไม่ใช่ขอ้มลูที่บรษิัทฯ ไดร้บัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

  

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นำยเดิรก์ อังเด ลีน่ำ คุยเบอร ์ กรรมกำร 
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
 

 

 

   
นำงฐิติมำ รุง่ขวญัศิรโิรจน ์ กรรมกำร 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 
 

ผู้รับมอบอ านาจ   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรกำรเงิน 
เลขำนกุำรบรษิัท 

 

                                                                                    



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                     แบบ 56-1 แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 1 - 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ  
ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 

 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 2 - 

1. คณะกรรมการ 
ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย ์
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

62 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
- รฐัประศำสนศำสตรม์หำบณัฑิต 
  จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
-บญัชีบณัฑิต    
 มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ประวติักำรอบรม 
-หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program รุน่ท่ี 33/2562 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูร Director Certification 
Program รุน่ท่ี 210/2558 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู 
สถำบนัด ำรงรำชำนภุำพ ส ำนกังำน
ปลดักระทรวงมหำดไทย รุน่ท่ี 61 ปี 
2556 
-หลกัสตูรผูบ้ริหำรธนำคำรและ
สถำบนักำรเงิน (Financial 
Executive Development Program 
FINEX) รุน่ท่ี 14จำกสมำคม
สถำบนักำรศึกษำกำรธนำคำรและ
กำรเงินไทย 

ไม่ม ี ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
   2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร:  
30 พฤศจิกำยน 2561 

   2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

    กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

 

    2557 - 2561 กรรมกำร 
 
 

บริษัท โรงแรมเอรำวณั จ ำกดั (มหำชน) 
 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 3 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย ์(ต่อ)     กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัท/หน่วยงำนอื่น 

   2560 – 2561 
 

    2559 - 2561 

รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ท่ีปรกึษำดำ้นยทุธศำสตรก์ำรจดัเกบ็
ภำษี (กลุ่มธรุกรรมทำงกำรเงินกำร
ธนำคำร ) นกัวเิครำะหน์โยบำยและ 
แผนทรงคณุวฒิุ 

บริษัท ธนำรกัษพ์ฒันำสินทรพัย ์จ ำกดั 
 
 
 
 
 

         2557 – 2560 
 
    2557 - 2558 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
รองอธิบดี 

บริษัท ธนำรกัษพ์ฒันำสินทรพัย ์จ ำกดั 
 
กรมสรรพำกร 

        
นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ 
กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง * 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร:  
30 พฤศจิกำยน 2561 
 
*ไดร้บัอนมุติัแต่งตัง้จำกท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี  
26 กมุภำพนัธ ์2563 
 
 
 
 

60 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
-เศรษฐศำสตรบ์ณัฑิต 
 สำขำวิชำเศรษฐศำสตรแ์ละกำรเงิน 
 Oklahoma State University, USA 
 
ประวติักำรอบรม 
-หลกัสตูร Digital Transformation – 
A Must of all Companies (6 พ.ย. 
2561) 
-หลกัสตูร IT Governance and 
Cyber Resilience Program รุน่ท่ี 
8/2561 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 

ไม่ม ี ไมม่ ี กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
2559 - ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2560 – 2562 
2557 - 2558         

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน)  
 
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน)     
 บริษัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 4 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ (ต่อ) -หลกัสตูร Ethical Leadership 
Program รุน่ท่ี 10/2560 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program รุน่ท่ี 24/2559 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูร Boards that Make a 
Difference รุน่ท่ี 1/2559  
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

 กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท/หน่วยงำนอื่น 

    ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
2560 – 2562 
2560 – 2562 
 
2559 – 2560 
2558 - 2559 

กรรมกำรอสิระ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรอิสระ 
 
ท่ีปรกึษำ 
ท่ีปรกึษำ   

บริษัท จกัรไพศำล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท พ ีแอดไวเซอรี่ จ ำกดั 
บริษัท พี ดบับลิว คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
กำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
บรษิัท บริหำรสินทรพัย ์ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศ
ไทย จ ำกดั  
รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 
รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 

  -หลกัสตูร Role of the Chairman 
Program รุน่ท่ี 37/2558 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูร Director Certification 
Program รุน่ท่ี 92/2550 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูร Director Accreditation 
Program รุน่ท่ี 11/2547 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     

   



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 5 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มทิธ์ิ (ต่อ) -หลกัสตูรกำรบริหำรกำรจดักำรดำ้น
ควำมมั่นคงขัน้สงู รุน่ท่ี 5 
จำกสมำคมวิทยำลยัป้องกนั
รำชอำณำจกัรในพระบรมรำชปูถมัภ ์
-หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงู (วตท.) 
รุน่ท่ี 14 จำกสถำบนัวิทยำกำรตลำด
ทนุ 
-หลักสูตรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับสูง จำกบริษัท กริดทีมเวิร ์ค 
จ ำกดั 
 

นำยจกัร บญุ-หลง 
กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรตรวจสอบ      
                                
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร:  
30 พฤศจิกำยน 2561 

62 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
- รฐัศำสตรม์หำบณัฑิต 
  สำขำกำรเมืองระหว่ำงประเทศและ
เศรษฐกิจ มหำวิทยำลัยดีทรอยต ์
สหรฐัอเมริกำ 
- นิติศำสตรบ์ณัฑิต 
 มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 
ประวติัอบรม 
-หลกัสตูร Director Certification 
Program รุน่ท่ี 271/2562 จำก
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

   2561 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2562 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

บริษัท โกลว ์พลงังำน จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั    
(มหำชน) 
 
 
บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน) 

   

    
 
 
 
 

   

 
 

    
 

  



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 6 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำยจกัร บญุ-หลง (ต่อ) -หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงู รุน่ท่ี 29 
 จำกสถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ 
-หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร
รุน่ท่ี 52 จำกวิทยำลยัป้องกนั 
รำชอำณำจกัร 
-หลักสูตรผู้บ ริหำรกระบวนกำร
ยติุธรรมระดบัสงู รุน่ท่ี 16 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัท/หน่วยงำนอื่น 

    ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
2560 – 2561 
2557 – 2559 
2555 - 2557         

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เอกอคัรรำชทตู 
เอกอคัรรำชทตู 
เอกอคัรรำชทตู 

บริษัท โกลว ์จ ำกดั 
บริษัท โกลว ์เอสพพีี 11 จ ำกดั 
บริษัท โกลว ์เอสพพีี 2 จ ำกดั 
บริษัท โกลว ์เอสพพีี 3 จ ำกดั 
บริษัท โกลว ์ไอพพีี จ ำกดั 
บริษัท โกลว ์ไอพพีี 2 โฮลดิง้ จ ำกดั 
บริษัท เรือนรม่เย็น จ ำกดั 
ณ กรุงย่ำงกุง้ สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำ 
ณ รำชอำณำจกัรนอรเ์วย ์
ณ กรุงเทลอำวีฟ รฐัอิสรำเอล 
 

ดร.ชญำนิน เทพำค ำ 
กรรมกำร 
 
(กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนั
ตำมหนงัสอืรบัรอง) 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร:  
10 พฤศจิกำยน 2558 
 
 

50 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
- บริหำรธรุกิจดษุฎีบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัรตันบณัฑิต 
-บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต  
สำขำกำรจดักำรสถำบนัพฒันบริหำร
ศำสตร ์ศศินทร ์จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

ไม่ม ี 0.0011 กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2558 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน                                            
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำ
อย่ำงยั่งยืน                                                         
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 
 
 

บริษัท สิงห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
 

 - ชีวะวิทยำกำรแพทย ์
 มหำวิทยำลยัคิงสต์นั  
 ประเทศองักฤษ 
 

    
  

 
   

     



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 7 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

ดร.ชญำนิน เทพำค ำ (ต่อ) 
 

ประวติักำรอบรม 
-หลกัสตูร Director Certification 
Program รุน่ท่ี 191/2557 
จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูร Securities & Exchange 
Commission Capital Market 
Leader Program: Building 
Competitiveness of Nation and 
Thai Capital Market 
-หลกัสตูรกำรเมืองกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตย ส ำหรบันกั
บริหำรระดบัสงู รุน่ท่ี 12 
-หลกัสตูรผูบ้ริหำรกระบวนกำร

ยติุธรรมระดบัสงู รุน่ท่ี 15 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัท/หน่วยงำนอื่น 

ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บริษัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม ของบริษทัฯ 
จ ำนวน 35 แห่ง 
บริษัท สิงห ์พรอ็พเพอรตี์ ้แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
บริษัท ปำรค์ อินดสัตรี จ ำกดั 
บริษทั มหำสำน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกดั 
บริษัท อ่ำงทอง เพำเวอร ์จ ำกดั 
บริษัท สยำม พำรบ์อยล ์ไรซ ์จ ำกดั 
บริษัท ขำ้วพนัดี จ ำกดั 
บริษัท แอ็บโซลทู พำวเวอร ์พี จ ำกดั 
บริษัท โซล่ำ อินโนเวชั่น จ ำกดั 

    ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บริษัท จี-ฟอรซ์ จ ำกดั 
บริษัท บำงกอก 12 จ ำกดั 
บริษัท เกษมวนำรมย ์จ ำกดั 
บริษทั สิงห ์คอรเ์ปอเรชั่น จ ำกดั 
 
บริษัท ซีทีจี 2002 จ ำกดั  
บริษัท บญุรอดบริวเวอรี่ จ ำกดั 
บริษัท ซี.ว.ีเอส ซินดิเคท จ ำกดั 
บริษัท ลีโอ ลิง้ค ์จ ำกดั 
บริษัท ไฟน ์ฟู้ด แคปปิตอล จ ำกดั 
 
 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 8 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำยนริศ เชยกลิ่น 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
(กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนั
ตำมหนงัสอืรบัรอง) 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร:  
10 พฤศจิกำยน 2558 
 
 
 
 

58 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
- บญัชีมหำบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
- บญัชีบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ 
 
ประวติักำรอบรม 
-หลกัสตูร Director Certification 
Program รุน่ท่ี 9/2545 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงู ดำ้นกำร
บริหำรงำนพฒันำเมือง รุน่ท่ี 4 
-หลกัสตูรกำรบริหำรจดักำรดำ้น
ควำมมั่นคงขัน้สงู รุน่ท่ี 4/2556 
-หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงู รุน่ท่ี 2 ปี 
2549 จำกสถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ 
-หลกัสตูร Organizational Risk 
Management Program รุน่ท่ี 
2/2547 จำกสถำบนัศศินทร ์
-หลกัสตูร Corporate Financial 
Strategies, Kellogg School of 
Management เมืองชิคำโก ้
สหรฐัอเมริกำ 
 
 

ไม่ม ี 0.0295 กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
 
 
 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 
กรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บรษิทั สิงห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
 
บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัท/หน่วยงำนอื่น 

   ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
2558 – 2560 
2558 - 2560 
2557 - 2560 
2555 – 2556 
2541 - 2556 

ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
นำยกสมำคม 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

บริษทั เนอวำนำ ริเวอร ์จ ำกดั 
บริษัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มของบรษิัทฯ จ ำนวน 
51 แห่ง 
บริษัท ศิรธำร จ ำกดั 
บริษัท มหำสำน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกดั 
บริษัท อินเตอรแ์อ็คซี่ จ ำกดั 
บริษัท เอส36 พรอ็พเพอรตี์ ้จ ำกดั 
บริษัท เนอวำนำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั 
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
ศนูยก์ำรคำ้ไทย 
บริษัท เซ็นทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 9 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำยนริศ เชยกลิ่น (ต่อ)  -โครงกำรพฒันำผูบ้ริหำรธุรกิจ
อสงัหำริมทรพัย ์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ปี 2536 
-หลกัสตูรกำรสอบบญัชีโดย 
คอมพิวเตอร ์อำรเ์ธอร ์แอนเดอรส์นั 
-หลกัสตูรกำรตรวจสอบบญัชีทั่วไป 
ส ำนกังำน เอสจีวี ณ ถลำง กรุงเทพฯ 
และ ส ำนกังำนเอสจีว ีกรุงมะนิลำ 
ฟิลิปปินส ์

     

       
 

 

นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุเบอร ์
กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง * 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
 
(กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนั
ตำมหนงัสอืรบัรอง) 
                                       
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร: 
14 พฤศจิกำยน 2561 
 
  * ไดร้บัอนมุติัแต่งตัง้จำกที่ประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 26 
กมุภำพนัธ ์2563 
 

54 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
- Bachelor of Hotel Management, 
Brussels Erasmus University 
ประเทศเบลเยียม 
 
ประวติักำรอบรม 
-หลกัสตูร Director Certification 
Program (หลกัสตูรภำษำองักฤษ) 
รุน่ท่ี 247/2560 
จำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร 
บริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูร Executive Leadership - 
Cornell, IMD and LBS 
 

ไม่ม ี ไมม่ ี กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร                                       

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร บริษัท สิงห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

    กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท/หน่วยงำนอื่น 
   ปัจจบุนั 

 
2555 - 2558  
 
2555 
 
2552 - 2555 

กรรมกำร  
 
Regional General Manager 
Thailand & General Manager 
Senior Director– Openings 
 
General Manager 

บริษัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มของบรษิัทฯ  
จ ำนวน 51 แห่ง 
Millennium Hilton Bangkok, Hilton Worldwide 
 
Hilton Worldwide, Regional Office Shanghai, 
PR China 
Waldorf Astoria Shanghai on the Bund, PR 
China 
 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 10 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำยฐิติ ทองเบญจมำศ  
กรรมกำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นกำร
ปฎิบติักำรโครงกำร CROSSROADS 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร: 
28 กมุภำพนัธ ์2561 
 
(ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรเมื่อ
วนัท่ี 1 ธันวำคม 2562) 
 

54 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
-Executive Master of Business 
Administration, San Francisco 
State University (Concurrent) 
สหรฐัอเมริกำ 
-Bachelor of Arts, University of 
California, Berkeley สหรฐัอเมรกิำ 
 
ประวติักำรอบรม 
-หลกัสตูร Director Certification 
Program รุน่ท่ี 251/2561 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูร Boardroom Success 
through Financing & Investment 
รุน่ท่ี 4/2561 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

ไม่ม ี ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2561 – 2562 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท สิงห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัท/หน่วยงำนอื่น 

ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
2560 - 2561         
 

กรรมกำร  
 
กรรมกำร  
กรรมกำร  
กรรมกำรบริหำร 

บริษัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มของบรษิัทฯ  
จ ำนวน 31 แห่ง 
บริษัท เอลเลเฟนท ์วิง จ ำกดั 
บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) 

   2556 - 2559     
 
2552 - 2559      
 
2552 - 2559      
 
 
2550 - 2559         
 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
Vice President, Chief Finance & 
Controlling Officer, Asia Pacific & 
China 
กรรมกำร 
 

บริษทั เอม็เอช แอนด ์อำร ์เอเชีย (อำรโ์อเอช) จ ำกดั 
บริษัท เอม็เอช แอนด ์อำร ์แมน (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
 
Mövenpick Hotels & Resorts 
 
บริษัท สยำม รีสอรท์ จ ำกดั                                     
 
 
 

   

นำยธีระชำติ นมุำนิต 
กรรมกำร 
(กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนั
ตำมหนงัสอืรบัรองบ) 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร: 
10 มกรำคม 2562 

63 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
-ปริญญำตร ีCivil Engineering, 
Polytechnic University, New York 
สหรฐัอเมริกำ 

ไม่ม ี 0.0028 กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   2562 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

   ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรดำ้นออกแบบ
และก่อสรำ้ง 
 
 

บริษัท สิงห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 11 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำยธีระชำติ นมุำนิต (ต่อ) 
 
 
 
 
 

    กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัท/หน่วยงำนอื่น 

      2560  
 

    
 
 2557 – 2560 
 
2546 - 2557 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่

บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัทย่อยของบรษิัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั 
(มหำชน) จ ำนวน 5 แห่ง 
บริษัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มของบรษิัทฯ จ ำนวน 
8 แห่ง 
บริษัท เซ็นทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 
 

นำงฐิติมำ  รุง่ขวญัศิริโรจน ์
กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง*  
(กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนั
ตำมหนงัสอืรบัรอง) 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร: 
29 มิถนุำยน 2561 
 
*ไดร้บัอนมุติัแต่งตัง้จำกท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี  
26 กมุภำพนัธ ์2563 
 
 
 

58 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
-บญัชีมหำบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
-บญัชีบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
 
ประวติักำรอบรม 
-หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุน่ท่ี 131/2558 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ท่ี 65/2550 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน
เลขำนกุำรบรษิัท 
กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท สิงห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
 
 
บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัท/หน่วยงำนอื่น 
ปัจจบุนั 
 
2560 – 2561 
 
2557 – 2559 

กรรมกำร 
 
กรรมกำร  
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรบริหำร 
 

บริษัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มของบรษิัทฯ  
จ ำนวน 7 แห่ง 
บริษัท บริหำรสินทรพัยส์ขุมุวิท จ ำกดั   
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ท่ีปรกึษำธุรกิจ จ ำกัด 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 12 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำงฐิติมำ  รุง่ขวญัศิริโรจน ์(ต่อ) 
 
 

-โครงกำร “วเิครำะหปั์จจบุนั รูท้นั
อนำคต ผ่ำนงบกำรเงิน” 
คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
-หลกัสตูรภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยและ
ค่ำใชจ้่ำยดำ้นภำษี เมื่อวนัท่ี 26 
พฤศจิกำยน 2561  
จำกบริษัท จีทีโอ เทรนน่ิง จ ำกดั 
 
 

2553 – 2556 
2550 - 2553 
2546 - 2550 
 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน 
ผูบ้ริหำรสำยกำรลงทนุประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซ์ีส ์จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 13 - 

2. ผูบ้รหิำร 
ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุเบอร ์
กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง * 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
                                       
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหำร:  
14 พฤศจิกำยน 2561 
 
*ไดร้บัอนมุติัแต่งตัง้จำกท่ีประชมุ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี  
26 กมุภำพนัธ ์2563 

54 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
- Bachelor of Hotel Management, 
Brussels Erasmus University 
ประเทศเบลเยียม 
 
ประวติักำรอบรม 
-หลกัสตูร Director Certification 
Program (หลกัสตูรภำษำองักฤษ) 
รุน่ท่ี 247/2560 
จำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำร 
บริษัทไทย (IOD) 
-หลกัสตูร Executive Leadership - 
Cornell, IMD and LBS 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2561 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร                                       

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร บริษัท สิงห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

    กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัท/หน่วยงำนอื่น 
   ปัจจบุนั 

 
2555 - 2558  
 
2555 
 
2552 - 2555 

กรรมกำร  
 
Regional General Manager 
Thailand & General Manager 
Senior Director– Openings 
 
General Manager 

บริษัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มของบรษิัทฯ  
จ ำนวน 51 แห่ง 
Millennium Hilton Bangkok, Hilton Worldwide 
 
Hilton Worldwide, Regional Office Shanghai, 
PR China 
Waldorf Astoria Shanghai on the Bund, PR 
China 
 

นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์
กรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน 
เลขำนกุำรบรษิัท 
 
 
 
 
 

37 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
- Master of Business 
Administration – Finance, 
University of Illionis – Urbana 
Champaign ประเทศสหรฐัอเมริกำ 
- เศรษฐศำสตรบ์ณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน
เลขำนกุำรบรษิัท 
 
 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 14 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำยชยัรตัน ์ศิวะพรพนัธ ์(ต่อ) 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหำร:  
4 กรกฎำคม 2562 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นเลขำนกุำรบรษิัท: 
8 สิงหำคม 2562 

ประวติักำรอบรม 
-หลกัสตูร Company Secretary 

Program (CSP) รุน่ท่ี 101/2562 

จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร

บริษัทไทย (IOD)                 

-หลกัสตูรทบทวนและเพิ่มพนูควำมรู้

ส ำหรบัผูป้ฏิบติังำนในสำยงำนท่ี

ปรกึษำกำรเงินประจ ำปี 2562 

สมำคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทย    

- หลกัสตูร RE-CU CEO รุน่ท่ี 5 จดั
โดย สมำคมผูบ้ริหำรธรุกิจ
อสงัหำริมทรพัย ์จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั                    
 - Strategic CFO รุน่ 6/2561 จดั
โดย ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
- Certificate in Investor Relations 

2016 จดัโดย ชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์

แห่งประเทศไทย     

-Thai Intelligent Investors 

Program (TIIP 9) จดัโดย สถำบนั

วิทยำกำรผูล้งทนุไทย                

 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัท/หน่วยงำนอื่น 

   2561 - 2562 
2554 – 2561 
  
2551 – 2553 
2550 – 2551 

ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยบริหำรกำรเงิน 
ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยตลำดทนุและ
นกัลงทนุสมัพนัธ ์ 
ผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวำณิชธนกิจ 
Relationship Manager 

บริษัท สิงห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท บี.กริม เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ ไทย 

   

 
#หนำ้ท่ีควำมรบัผิดชอบของ
เลขำนกุำรบรษิัท อยู่ภำยใตห้วัขอ้ 
“กำรก ำกบัดแูลกิจกำร” หมวด 9.2 
คณะกรรมกำรชดุย่อยและเลขำนกุำร
บริษัทฯ  
 
 

      

       

       



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 15 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำงสำวกนัตก์นิษฐ์  วิจิตรเจรญิ 
ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส  
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

53 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
- บริหำรธรุกิจบณัฑิต สำขำบญัช ี
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั      
 
ประวติักำรอบรม 
-หลกัสตูร หลกักำรภำษีมลูค่ำเพิ่ม
ของธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์  
ทัง้ในส่วนกำรใหเ้ช่ำและบริกำร 
รวมทัง้กำรเฉล่ียภำษีซือ้ท่ีถกูตอ้ง 
จดัโดย บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนำ

ธรรมนิติ จ ำกดั 

- Update มำตรฐำนกำรบญัชี         

ปี 2561 จดัโดย บรษิัท                  

บญุรอดบริวเวอรี่ จ ำกดั 

-หลกัสตูร Advanced Excel Charts 
for Accounting Presentation 
(กำรน ำเสนอขอ้มลูทำงบญัชีดว้ย 
Advanced Excel Charts             
จดัโดย บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนำ
ธรรมนิติ จ ำกดั 
-หลกัสตูรเจำะลกึวเิครำะหง์บกำรเงิน 
จดัโดย บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนำ
ธรรมนิติ จ ำกดั  
 

ไม่ม ี 0.0003 กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปัจจบุนั ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส  
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัท/หน่วยงำนอื่น 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหำร:  
1 มกรำคม 2562  

    2557 – 2558  
 2553 – 2556 
 2550 – 2553 
 2549 
 
 

ผูอ้  ำนวยกำร สำยกำรเงินและบญัชี  
หวัหนำ้ฝ่ำยกำรเงิน 
หวัหนำ้ฝ่ำยกำรเงินและบญัช ี
ผูจ้ดักำร ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

บริษัท บทิูค กรุ๊ป จ ำกดั 
ฮิลตนั โฮเท็ล แอนด ์คอนรำด ประเทศไทย 
บริษัท บทิูค กรุ๊ป จ ำกดั 
บริษัท ควอลิตี ้กรุป๊ จ ำกดั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 16 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำงสำวกนัตก์นิษฐ์  วิจิตรเจรญิ 
(ต่อ) 

 -หลกัสตูร 41 ประเด็นกบั 7 
มำตรฐำนกำรบญัชี  เพื่อกำรจดัท ำ
บญัชีอย่ำงถกูตอ้ง จดัโดย บรษิัท 
ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั 
- หลกัสตูร COSO 2013 กรอบ
แนวทำงระบบกำรควบคมุภำยใน รุน่
ท่ี 1/59 จดัโดย สภำวิชำชพีบญัช ีใน
พระบรมรำชปูถมัภ ์   
 
กำรอบรมเพื่อพฒันำควำมรูต่้อเน่ือง
ทำงดำ้นบญัชี                
-หลกัสตูร CFO' s Orientation 

Course for New IPOs รุน่ท่ี 3 จดั

โดยศนูยส์่งเสริมกำรพฒันำควำมรู้

ตลำดทนุ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 26-27 

มกรำคม 2562 (Orientation ควำมรู้

ดำ้นบญัชีจ ำนวน 12 ชั่วโมง) 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

       

       



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 17 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำงกรกมล ตนัตินำม  
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล 
และวฒันธรรมองคก์ร 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหำร:  
1 มกรำคม 2562 
 
(ลำออกจำกบรษิัทฯ มีผลวนัท่ี  
15 มีนำคม 2563) 

38 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ  
- เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง บริหำรธรุกิจ
บณัฑิต สำขำกำรจดักำรโรงแรมและ
กำรท่องเท่ียว 
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์ 
วิทยำเขตภเูก็ต  หลกัสตูรนำนำชำติ 
 
ประวติักำรอบรม 
-หลกัสตูรกำรสรำ้งนวตักรรมให้
พนกังำนองคก์รและ กำรคดัเลือก
บคุคลำกรผ่ำนศนูยก์ำรประเมิน 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
-หลกัสตูรกฎหมำยแรงงำนไทย 
ส ำหรบัผูบ้ริหำรทรพัยำกรบคุคล
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิต          
-หลกัสตูรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสงู – 
ผูอ้  ำนวยกำร กลุ่มโรงแรม ฮิลตนั 
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
-หลกัสตูรกำรเป็นวิทยำกร หลกัสตูร
กำรรบัรองแขก กลุ่มโรงแรมแอคคอร ์
-หลกัสตูรเทคนิคกำรเป็นวิทยำกร
หลกัสตูรเทคนิคเป็นวิทยำกรและ
สรำ้งทีมพฒันำคณุภำพบริกำรใน
องคก์ร กลุ่มโรงแรมแมนดำริน โอ
เรียนเต็ล ฮ่องกง 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2562- มี.ค. 2563 
 

ผูอ้  ำนวยกำร 
ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลและวฒันธรรม 
องคก์ร 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัท/หน่วยงำนอืน่ 
2558 – 2560 หวัหนำ้ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล โรงแรม ฮิลตนั โฮเท็ล แอนด ์รีสอรท์ ประเทศไทย 

2554 – 2558 หวัหนำ้ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล  โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สขุมุวิท  

2552 – 2554 หวัหนำ้ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล โรงแรม วี กรุงเทพฯ และ วี วิลลำ หวัหิน (เอ็ม แกล

เลอรี่ บำย โซฟิเทล) 

2550 – 2552   
  

หวัหนำ้ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล โรงแรม ฮิลตนั หวัหิน รีสอรท์ แอนด ์สปำ 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 18 - 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ (ปี) ประวติักำรอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำงกรรมกำร ในบริษัท   
   และผูบ้ริหำร (%) ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ บริษัท 

นำงสำวเมก อลิซำเบธ อีแวนส์
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรขำย 
และกำรตลำด 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหำร:  
1 มกรำคม 2562 
 
(ลำออกจำกบรษิัทฯ มีผลวนัท่ี  
29 กมุภำพนัธ ์2563) 

53 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
- High School, Business, Lenape 
High School Medford, New 
Jersey, USA           
 
ประวติักำรอบรม 
-หลกัสตูรสอนและประเมินผล
วิทยำกรดำ้นกำรขำยและกำรตลำด 
-พืน้ฐำนกำรขำยและกำรบริกำร 
-เทคนิคกำรขำยตำมประเภทธุรกิจ 
-เทคนิคกำรขำยใหผู้บ้ริหำรระดบัสงู 
-เทคนิคกำรขำยแบบไดนำมิค      

ไม่ม ี ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2562- ก.พ. 2563 
 

ผูอ้  ำนวยกำร 
ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัท/หน่วยงำนอื่น 

   2557 – 2561 หวัหนำ้ฝ่ำยขำยและกำรตลำด  โรงแรม ไมเนอร ์ภมูิภำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้     

   2554 – 2557 หวัหนำ้ฝ่ำยขำยและกำรตลำด โรงแรม ไมเนอร ์ประเทศไทย 

    2552 – 2554 หวัหนำ้ฝ่ำยกำรตลำด กลุ่มจอรแ์ดน บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

   2550 – 2552 หวัหนำ้ฝ่ำยกำรตลำด กลุ่มแคริบเบียน
และอเมรกิำใต ้

บริษัท  แมริออท อินเตอรเ์นชั่นแนล 
 

          
 

นำงสำวเอลินอร ์เอลิซำเบธ เดรนเนน 
สปินเดล 
หวัหนำ้ฝ่ำยกำรจดักำรรำยได ้
และกลยทุธก์ำรตลำด 
 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูบ้ริหำร:  
5 กมุภำพนัธ ์2562 
 
(ลำออกจำกบรษิัทฯ มีผลวนัท่ี  
29 กมุภำพนัธ ์2563) 
 
 
 

42 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
- Bachelor’s Degree,  
Hotel and Restaurant 
Management, Oxford Brookes 
University 
-Diploma,Hospitality 
Management, Hotel School 
Norwich City College 

ไมม่ ี ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2562- ก.พ. 2563 
 

หวัหนำ้ฝ่ำยกำรจดักำรรำยไดแ้ละ 
กลยทุธก์ำรตลำด 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัท/หน่วยงำนอื่น 

2557 – 2562     
 

หวัหนำ้ฝ่ำยกำรฝ่ำยกำรตลำด  
กลุ่มแคริบเบียนและอเมรกิำใต ้ 
 

บริษัท แมริออท อินเตอรเ์นชั่นแนล      
 

      
      

 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 1 - รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย - หนำ้ - 19 - 

3. ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชขีองบริษัทฯ 
 
 3.1  ประวตัิของผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงินของบรษิัทฯ คือ นำยชยัรตัน ์ ศวิะพรพนัธ ์ (วนัท่ีเริ่มตน้ 1 ตลุำคม 2562) ปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบ 1 

หวัขอ้ 2. ผูบ้รหิำร 
 3.2   ประวตัิของผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบโดยตรงในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชขีองบรษิัทฯ คือ นำงสำว กนัตก์นษิฐ์ วจิติเจรญิ (วนัท่ีเริม่ตน้ 10 มกรำคม 2562)  

ปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบ 1 หวัขอ้ 2. ผูบ้รหิำร 
 

4. เลขานุการบริษทั 
 

        ประวตัิของผูเ้ลขำนกุำรบรษิัท คือ นำยชยัรตัน ์ศวิะพรพนัธ ์ปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบ 1 หวัขอ้ 2. ผูบ้รหิำร 
   
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 2 – รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อยและบรษิัทรว่ม - หนำ้ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

 

 

 
  



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 2 – รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อยและบรษิัทรว่ม - หนำ้ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

 
 

 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1 นายสมพงษ ์ ตณัฑพาทย ์ X, //

2 นายจกัร  บญุ-หลง /, //

3 นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ /, //

4 ดร. ชญานิน เทพาค า / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

5 นายนรศิ เชยกลิ่น / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

6 นายเดิรก์ องัเด ลีน่า คยุเบอร์ /, /// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

7 นายฐิติ ทองเบญจมาศ  /1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

8 นางฐิติมา รุง่ขวญัศิรโิรจน์ / / / / / / / /

9 นายธีระชาติ นมุานิต /

10 นายชยัรตัน ์ศิวะพรพันธ์ O

11 นางสาวกนัตก์นิษฐ์  วจิิตรเจรญิ O

12 นางกรกมล  ตนัตินาม /2 O

13 นางสาวเมก อลิซาเบธ อีแวนส ์/3 O

14 นางเอลินอร ์เอลิซาเบธ เดรนเนน สปินเดล /4 O

ล ำดับ
รำยช่ือบริษัท/

รำยช่ือ

บริษัทย่อย

รายช่ือบริษัทยอ่ย

1. บรษัิท เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ  ากัด (มหาชน) 11. Prime Locations Management 3 Ltd. 21. OHL US LLC 31. Castleton Hotels and Resorts PTE. LTD.
2. บรษัิท เอส โฮเทล พีพี ไอสแ์ลนด ์จ  ากัด 12. APAC Holding, LLC 22. AREH III LLC 32. บรษัิท เมดิสนั ออฟชอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด
3. บรษัิท เอส โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จ  ากัด 13. Madison Offshore Holdings I, LLC 23. SHR Global Holdings II LLC 33. บรษัิท ณ. นิมมาน จ ากัด
4. S Hotels and Resorts (HK) Limited 14. OTRG APAC Holdings, LLC 24. Hillview Global Pte Limited 34. บรษัิท ลากูนา่ บีช ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากัด
5. S Hotels and Resorts (UK) Ltd. 15. SHR Hotels USA, Inc 25. OC Pte Limited 35. บรษัิท ลากูนา่ ภูเก็ต คลบั จ  ากัด
6. S Hotels and Resorts (SC) Co, Ltd. 16. SHR Global Holdings LLC 26. OH Pte Limited 36. บรษัิท ลากูนา่ พาราไดซ ์จ  ากัด
7. S Hotels and Resorts APAC (SG) Pte. Ltd. 17. APAC Real Estate Holdings LLC 27. OHH (Fiji) Pte Limited 37. บรษัิท ลากูนา่เซอรว์สิ จ  ากัด
8. Dream Island Development 2 Private Limited 18. LBR LLC 28. Hillview Pte Limited
9. Dream Island Development 3 Private Limited 19. AREH II LLC 29. Saltlake Resorts Ltd
10. Prime Locations Management 2 Ltd. 20. OCL US LLC 30. O.K.M Private Limited

หมำยเหตุ      
X = ประธานกรรมการ /1 ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัที ่1 ธันวาคม 2562
/ = กรรมการ /2 ลาออกจากบรษัิทฯ มีผลในวนัที ่15 มีนาคม 2563
// = กรรมการอิสระ /3 ลาออกจากบรษัิทฯ มีผลในวนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2563
/// = กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร /4 ลาออกจากบรษัิทฯ มีผลในวนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2563
O = ผูบ้รหิาร



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 2 – รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อยและบรษิัทรว่ม - หนำ้ 3 

 
 

                                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 นายสมพงษ ์ ตณัฑพาทย ์

2 นายจกัร  บญุ-หลง

3 นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ

4 ดร. ชญานิน เทพาค า /

5 นายนรศิ เชยกลิ่น / / / / / / / / / / / / / / / /

6 นายเดิรก์ องัเด ลีน่า คยุเบอร์ / / / / / / / / / / / / / / / /

7 นายฐิติ ทองเบญจมาศ  /1 /

8 นางฐิติมา รุง่ขวญัศิรโิรจน์

9 นายธีระชาติ นมุานิต

10 นายชยัรตัน ์ศิวะพรพันธ์

11 นางสาวกนัตก์นิษฐ์  วจิิตรเจรญิ

12 นางกรกมล  ตนัตินาม /2

13 นางสาวเมก อลิซาเบธ อีแวนส ์/3

14 นางเอลินอร ์เอลิซาเบธ เดรนเนน สปินเดล /4

ล ำดับ
รำยช่ือบริษัท/

รำยช่ือ

บริษัทร่วม/ร่วมค้ำ

รำยช่ือบริษัทร่วม/ร่วมค้ำ
1. FS JV Co Limited 11. FS Mid License Limited
2. FS Mezz Co Limited 12. The Hotelier Group Limited
3. FS Mid Co Limited 13. Aston Hotels Limited
4. FS Senior Co Limited 14. Aston Ventures Limited
5. Jupiter Hotels Holdings Limited 15. Aston Hotels (Sheffield) Limited
6. Jupiter Hotels Midco Limited 16. SW Development Holding Co., Ltd.
7. Jupiter Hotels Limited
8. Jupiter Hotels Wetherby Limited
9. Jupiter Hotels Management Limited
10. FS JV License Limited

หมำยเหตุ      
X = ประธานกรรมการ /1 ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัที ่1 ธันวาคม 2562
/ = กรรมการ /2 ลาออกจากบรษัิทฯ มีผลในวนัที ่15 มีนาคม 2563
// = กรรมการอิสระ /3 ลาออกจากบรษัิทฯ มีผลในวนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2563
/// = กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร /4 ลาออกจากบรษัิทฯ มีผลในวนัที ่29 กุมภาพนัธ์ 2563
O = ผูบ้รหิาร



บริษัท เอส โฮเทล   แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)                                     56-1      แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 3 - รำยละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน และหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทฯ - หนำ้ 1   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 

รายละเอียดเกีย่วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 3 - รำยละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน และหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทฯ - หนำ้ 2 

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยฯ  
 

บรษิัทฯไดแ้ต่งตัง้ นำงสำวปวรสิร ีทิพยใ์จเอือ้ ใหด้  ำรงต ำแหน่งเป็นผูช้่วยผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัตรวจสอบภำยในและเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อปฏิบตัิหนำ้ที่เก่ียวกบังำน
ตรวจสอบภำยใน และสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีรำยละเอยีดดงันี ้
 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้  ประวติัอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำง ในบริษัท (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บรษิัท 

นำงปวรสิรี  ทิพยใ์จเอือ้ 
เลขำนกุำรกรรมกำรตรวจสอบ 
ผูช้่วยอ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในและหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูล
กำรปฏิบติังำนของบริษัท 
 
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ 
21 กมุภำพนัธ ์2562 

38 คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
- บญัชีบณัฑิต 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
-บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

ไม่ม ี ไม่ม ี กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
   2562 – ปัจจบุนั ผูช้่วยอ ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

   2550 – 2554 ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  บริษัท ลำกนู่ำ รีสอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จ ำกดั (มหำชน) 

  
ประวติักำรอบรม 
-หลกัสตูรกำรใชโ้ปรแกรมเอ็กเซล 
(Excel)ในกำรตรวจสอบ
แฟ้มขอ้มลูบญัชี สภำวิชำชีพบญัช ี
-หลั ก สู ต ร ก ำ ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
จำก  NPAES สู่  PAES สถ ำบั น
ฝึกอบรมและสมัมนำธรรมนิติ 

  กำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิัท/หน่วยงำนอื่น   

2559 - 2561 
 

ผูจ้ดักำรตรวจสอบภำยในกลุม่ 
 

บริษัท มิลเลนเนียมแอนดค์อรป์ธอรน์ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ำกดั 

2557 - 2559 ผูจ้ดักำรตรวจสอบภำยใน บริษัท เอก็ซเ์ชนจท์ำวเวอร ์จ ำกดั 

    2556 - 2557 
2554 – 2555 
2545 – 2549 

ผูจ้ดักำรตรวจสอบภำยใน 
ผูจ้ดักำรอำวโุส กลุ่มบญัชีต่ำงประเทศ 
ผูต้รวจสอบผูช้่วยอำวโุส 

บริษัท โฮลซิมเซอรว์ิส (เอเชีย) จ ำกดั 
บริษัท ทีซีซีแลนด ์จ ำกดั 
บริษัท ส ำนกังำนเอินสท์ แอนด ์ยงั จ ำกดั 

  -หลกัสตูรUpdate ภำษีเงินไดนิ้ติ
บคุคลและภำษีมลูค่ำเพิม่ สถำบนั
จีทีโอ เทรนน่ิง 

  

        



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 3 - รำยละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน และหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทฯ - หนำ้ 3 

 

 

ชื่อ – สกลุ/ ต ำแหน่ง/ อำย ุ คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ควำมสมัพนัธ ์ สดัส่วน  
วนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้  ประวติัอบรม ทำงครอบครวั กำรถือหุน้ ประสบกำรณท์ ำงำน 

   ระหว่ำง ในบริษัท (%)  
 (ปี)  ผูบ้ริหำร  ช่วงระยะเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บรษิัท 

นำงปวรสิรี  ทิพยใ์จเอือ้ (ต่อ)  -หลกัสตูร Update รำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีและมำตรฐำนกำรสอบ
บญัชี  สถำบนัจีทีโอ เทรนน่ิง 
-หลกัสตูรกำรตรวจสอบบญัชี
อย่ำงมืออำชีพ สถำบนัไทยซีพีดี 
ออนไลน ์
-หลกัสตูรควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ก ำไรทำงบญัชีและภำษี 
สถำบนัไทยซีพีดี ออนไลน ์
-หลกัสตูรกำรน ำเสนอและ
วิเครำะหง์บกำรเงิน  
สถำบนัไทยซีพีดีออนไลน ์
-หลกัสตูรกฎหมำยคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบคุคล สถำบนัมิลเลนเนียม
แอนดค์อรป์ธอรน์ 
-หลกัสตูรรวมประเด็นมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
สถำบนัจีทีโอ เทรนน่ิง  

     
       



 
 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 4 – รำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยส์ิน - หนำ้ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกีย่วกับรายการประเมนิราคาทรัพยสิ์น



 
 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 4 – รำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยส์ิน - หนำ้ 2 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ    
 

1. โครงการ Crossroads เฟส 1 

 



 
 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 4 – รำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยส์ิน - หนำ้ 3 

 
  



 
 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 4 – รำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยส์ิน - หนำ้ 4 

2. โรงแรม Outriggers 
 

 



 
 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 4 – รำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยส์ิน - หนำ้ 5 

 
  



 
 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 4 – รำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยส์ิน - หนำ้ 6 

 
  



 
 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 4 – รำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยส์ิน - หนำ้ 7 

3. โรงแรม พพี ีไอส์แลนด์ วิลเลจ บชี รีสอร์ท 

 



 
 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 4 – รำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยส์ิน - หนำ้ 8 

 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 5 – เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง- หนำ้ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
 

เอกสารอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 5 – เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง- หนำ้ 2 

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุน้ 
 

ปี 2562 ถือเป็นปีที่มีกำรเปล่ียนแปลงครัง้ส ำคญัของบริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) ดว้ยปัจจยั
สนับสนุนหลำยประกำร ประกอบดว้ย พืน้ฐำนทำงธุรกิจที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจที่ ดี พรอ้มทั้งพันธะสญัญำที่      
จะขบัเคล่ือนวิสยัทศันข์องบรษิัทฯ จำกกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทฯ โดยปี 2562 บรษิัทฯ ประสบควำมส ำเรจ็    
ในหลำยมิติ ประกอบดว้ย 1) กำรน ำหุน้สำมญัเสนอขำยต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) เป็นผลส ำเรจ็ 2) กำรเปิดด ำเนินกำร
เชิงพำณิชยข์องโครงกำร CROSSROADS ในสำธำรณรฐัมลัดีฟส ์3) กำรเปิดตวัโรงแรมแบรนดใ์หม่ของบรษิัทในกลุ่มโรงแรม
ระดบับน (upper upscale) 4) กำรก ำหนดมำตรฐำนใหม่ใหก้บักำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
 

ตลอด 4 ปีที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ ยืนหยดักำ้วขึน้เป็นหนึ่งในบรษิัทท่ีลงทนุและบรหิำรจดักำรโรงแรมที่มีอตัรำกำรเติบโต
ในจ ำนวนหอ้งภำยใตก้ำรบริหำรและรำยไดร้วมในระดบัสงู ทัง้จำกกำรเติบโตของทรพัยสิ์นที่เปิดด ำเนินกำรแลว้ (Organic 
Growth) และกำรซือ้ทรพัยสิ์นและ/หรือกิจกำรเพิ่มเติม ( Inorganic Growth) บริษัทฯมีควำมเชื่อว่ำควำมส ำเร็จจำก IPO 
ผนวกกับพืน้ฐำนที่แข็งแกร่งทำงธุรกิจและกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของทรพัยสิ์นของบริษัทฯจะมีส่วนส ำคญัในกำรสนบัสนนุ
ใหบ้รษิัทฯขยำยธุรกิจโรงแรมทัง้ในและต่ำงประเทศในระยะยำวไดอ้ย่ำงยั่งยืน 
 
บทพิสูจนค์ร้ังส าคัญก าลังเร่ิมขึน้  
 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) ประสบควำมส ำเร็จในกำรน ำหุน้สำมญัเสนอขำยต่อประชำชน
เป็นครัง้แรก (IPO) โดยไดร้บัควำมสนใจจำกนักลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ ไดร้บัเงินจำกกำรระดมทุนทั้งสิน้7,475 ลำ้น
บำท และหุน้สำมญัของบริษัทเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวนัที่  12 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ 
น ำเงินทุนที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้ IPO ไปช ำระเงินกูธ้นำคำรและผูถื้อหุน้ ท ำใหส้ัดส่วนหนีสิ้นต่อทุนสุทธิ ณ สิน้ปี 2562 
ลดลงเหลือเพียง 0.4 เท่ำ ซึ่งบริษัทฯ มองว่ำเป็นระดบัที่เหมำะสมและเป็นกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรระดมทนุเพื่อรองรบั
กำรเติบโตของบรษิัทฯ ในอนำคต ตำมแผนงำนท่ีวำงไว ้
 

บริษัทฯ เปิดด ำเนินกำรโครงกำรเมกะโปรเจ็คของบริษัทฯ คือโครงกำร CROSSROADS ในสำธำรณรฐัมัลดีฟส ์       
ในเดือนกันยำยน 2562 ต่อยอดโรงแรมภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทฯ เป็น 39 โรงแรม ประกอบกำรใน 5 ประเทศ และ          
มีจ ำนวนห้องพักทั้งสิน้ 4,647 ห้อง โครงกำร CROSSROADS เป็นศูนย์นันทนำกำรและควำมบันเทิงครบวงจรส ำหรับ
นักท่องเที่ยวแห่งแรกในสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ประกอบด้วยโรงแรมรูปแบบ Iconic Lifestyle Resort 2 โรงแรมคือ SAii 
Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton และ Hard Rock Hotel Maldives และศูนยน์นัทนำกำรขนำดใหญ่ภำยใต้
ชื่อ The Marina @ CROSSROADS ซึ่งเป็นโครงกำรที่บริษัทฯ ได้แสดงควำมสำมำรถในกำรบริหำรโครงกำรอย่ำงเต็ม
รูปแบบและเป็นท่ีประจกัษ์และยอมรบัในระดบันำนำชำติ และตอกย ำ้เป้ำหมำยในกำรมุ่งมั่นเป็นผูบ้รหิำรจดักำรโรงแรมและ
ลงทนุในธุรกิจโรงแรมระดบัสำกล 
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นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยังมุ่งมั่นสู่กำรด ำเนินธุรกิจดว้ยรูปแบบกำรบริหำร (business platform) ที่หลำกหลำยและ         
มีควำมสมดลุ ประกอบดว้ย  

 
1) โรงแรมที่บรษิัทฯ บรหิำรจดักำรและด ำเนินกำรเอง  
2) โรงแรมที่บรษิัทฯ บรหิำรจดักำรและด ำเนินกำรเองภำยใตส้ญัญำแฟรนไชส ์ 
3) โรงแรมที่บรหิำรจดักำรภำยใตส้ญัญำบรหิำรจดักำรโดยบคุคลภำยนอก                  
4) โรงแรมของบคุคลอื่นท่ีบรษิัทฯ ใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรโรงแรมโดยใชแ้บรนดข์องบรษิัทฯ  
 
ซึ่งปลำยปี 2562 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ เปิดตัวแบรนด์โรงแรมระดับบนของบริษัทฯ ภำยใต้ชื่อ “SAii” ซึ่งมีส่วน

ผสมผสำนควำมเป็นไทยดว้ยภำพลกัษณท์ี่เป็นสำกล โดยบรษิัทฯ เลือกโรงแรม SAii Lagoon Maldives เป็นโรงแรมแห่งแรก
ภำยใตแ้บรนด ์SAii เพื่อใหท้ั่วโลกไดต้ระหนักถึงคอนเซ็ปของแบรนดแ์ละวำงแผนในกำรใชแ้บรนด ์SAii ในกำรรบับริหำร
โรงแรมประเภทรีสอรท์ใหก้ับบุคคลอื่นโดยมุ่งเป้ำไปที่รีสอรท์ในแถบอำเซียน มหำสมทุรอินเดีย และแปซิฟิกใต ้นอกจำกนี ้
SAii Lagoon Maldives ยงัเปิดตวัดว้ยกำรรว่มมือกบัพนัธมิตรที่ส  ำคญักบักลุ่ม Hilton หน่ึงในแบรนดผ์ูน้  ำโรงแรมที่มีชื่อเสียง
ระดบัโลก ภำยใตรู้ปแบบแฟรนไชส ์Curio Collection by Hilton เพื่อยกระดบัมำตรฐำนและบรกิำรของโรงแรมและท ำใหแ้บ
รนดข์องบรษิัทฯ เป็นท่ีรูจ้กัอย่ำงกวำ้งขวำง 

 
ในปีเดียวกนันี ้บรษิัทฯ ยงักำ้วต่อไปอย่ำงต่อเนื่องสู่กำรเจรญิเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยโรงแรมแห่งควำมภมูิใจ 2 แห่ง

ของบริษัทฯ คือ โรงแรมสนัติบุรี เกำะสมยุ และโรงแรม พีพี ไอสแ์ลนด ์วิลเลจ ไดร้บัรำงวลัอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มระดบัชั้นน ำ 
โดยโรงแรมสันติบุรี เกำะสมุย ได้รบัรำงวัล Carbon-Neutral Resort จำกกำรบริหำรจัดกำรของโรงแรมที่สำมำรถลดกำร
ปล่อยก๊ำซคำรบ์อนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และโรงแรม พีพี ไอสแ์ลนด ์วิลเลจไดร้บัรำงวัล The Green Hotel Award ระดับ
เหรียญทอง ไดร้ับกำรรับรองเป็นโรงแรมที่มีมำตรฐำนสูงสุดในกำรดูแลส่ิงแวดลอ้ม และ เป็นโรงแรมที่ปรำศจำกกำรใช้
พลำสติก พรอ้มกันนีบ้ริษัทฯ ยงัเปิดแหล่งเรียนรูท้ำงทะเล (Marine Discovery Center) ที่เคยประสบควำมส ำเร็จมำแลว้ที่
โรงแรม พีพี ไอสแ์ลนด ์วิลเลจ ในโครงกำร CROSSROADS ภำยใตช้ื่อ Maldives Discovery Centre อีกดว้ย 
 
มุ่งม่ันสู่การเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับสากล 
 

ดว้ยโครงสรำ้งเงินทนุท่ีเหมำะสม กำรกระจำยตวัของทรพัยสิ์นของบรษิัทฯในหลำยประเทศ และกำรเปิดด ำเนินกำร
เต็มรูปแบบของโครงกำร CROSSROADS เรำมีควำมเชื่อมั่นในผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯในปีต่อๆ ไป   
 

ปี 2563 เป็นปีที่โครงกำร CROSSROADS เปิดด ำเนินกำรเต็มปี และมีกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่องตำมแผนงำน เดือน
พฤศจิกำยน 2562 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯเดินหนำ้ลงนำมในสัญญำร่วมทุนกับพันธมิตรทำงธุรกิจที่มีชื่อเสียงอย่ำง Wei Eco 
World Developer Limited (WEWD) เพื่อลงทนุพฒันำโรงแรมประเภท High-End Lifestyle Resort บนเกำะ 3 ของโครงกำร 
CROSSROADS  ประกอบดว้ยหอ้งพกัประเภทวิลล่ำที่มีขนำดกวำ้งขวำง  80 หอ้ง    ซึ่งหอ้งพกัส่วนมำกเป็นประเภทบำ้นพกั 
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กลำงน ้ำ (Water Villa) ซึ่งจะเสริมควำมแข็งแกร่งทำงกำรตลำดให้กับโครงกำร CROSSROADS ด้วยรูปแบบโรงแรม              
ที่หลำกหลำยเสริฟพรอ้มทุกควำมตอ้งกำรของนักท่องเที่ยว โดยกำรก่อสรำ้งคำดว่ำจะเริ่มในปี 2563 และมีแผนแลว้เสร็จ
และเปิดด ำเนินกำรภำยในปี 2565 

 
ภำยในปี 2568 บรษิัทฯ วำงแผนจะเพิ่มโรงแรมในพอรท์โฟลิโอจำกปัจจบุนัจ ำนวน 39 โรงแรม เป็น 80 โรงแรม โดย

บรษิัทฯ ยงัเนน้หำโรงแรมในกลุ่มตลำดบน (Upper Upscale) จนถึงระดบักลำงค่อนบน (Upper Midscale) โดยเนน้โรงแรม
ที่ตอบโจทยก์ลุ่มนกัท่องเที่ยวเชิงประสบกำรณ ์(Experiential Offering) และกำรขยำยพอรท์โฟลิโอกำรลงทนุแบบมีคณุภำพ 
ดว้ยผลตอบแทนกำรลงทุนที่เหมำะสม พรอ้มกันนีบ้ริษัทฯ มีควำมเชื่อว่ำกำรหำพันธมิตรทำงธุรกิจและกำรสรำ้งแบรนด์
ภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิัทฯ ยงัมีส่วนส ำคญัในกำรสรำ้งควำมเจรญิเติบโตใหก้บับรษิัทฯ ในอนำคตอีกดว้ย 
 

ที่กล่ำวมำทัง้หมดนัน้เป็นเพียงควำมมุง่มั่นตัง้ใจส่วนหนึ่งของคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำรและทีมงำนทกุท่ำนของบรษิทั 
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะตัวแทนของคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและทีมงำนทุกท่ำน ผม
ขอขอบพระคุณท่ำนผูถื้อหุน้ ผูร้่วมทุน คู่คำ้ ลกูคำ้ พนกังำน และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย รวมถึงสถำบนักำรเงินทัง้ในและ
ต่ำงประเทศทุกท่ำนที่มอบควำมไวว้ำงใจและใหก้ำรสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดว้ยดีตลอดมำ  และหวงัใจเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำท่ำนจะใหค้วำมไวว้ำงใจกบัเรำในกำรกำ้วเป็นหนึ่งในผูน้  ำดำ้นกำรลงทนุและกำรบรหิำรงำนโรงแรมและรีสอรท์ไป
ดว้ยกนั 

 
ในนำมของคณะกรรมกำร และผูบ้รหิำร  บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

-ลายเซ็น-  -ลายเซ็น- 
(นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย)์  (นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุเบอร)์ 

ประธำนกรรมกำร  ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
   

 
                                
         
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เพื่อประกอบขอ้มลูในหวัขอ้ 1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ  
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ปฏิบัติ            
หนำ้ที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของตนที่ก ำหนดไวใ้นกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งสอดคลอ้งตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท  

 
โดยรอบระยะเวลำบัญชีปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวม 7 ครัง้ โดยเป็นกำรทบทวนและสอบทำน

ขอ้มลูรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ร่วมกับผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และผูต้รวจสอบภำยใน รวมทัง้เขำ้ร่วมประชมุ
กับผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตโดยไม่มีฝ่ำยบรหิำรเขำ้ร่วมประชมุดว้ย 1 ครัง้ รวมทัง้พิจำรณำผลกำรตรวจสอบภำยในและติดตำม
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขปรบัปรุงของบรษิัทฯ รำยละเอียดกำรเขำ้รว่มประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีดงันี  ้

 
ชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ 

จ านวนคร้ังทีป่ระชุม 

1. นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 7/7 

2. นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมกำรตรวจสอบ 7/7 

3. นำยจกัร บญุ-หลง กรรมกำรตรวจสอบ 7/7 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดด้  ำเนินงำนตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบโดยสรุปไดด้งันี ้ 
 

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนขอ้มลูทำงกำรเงินรำยไตรมำสและขอ้มลูทำงกำรเงินประจ ำปี 2562 โดยสอบถำม
และรบัฟังค ำชีแ้จง้จำกผูบ้รหิำรและผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำขอ้มลูทำงกำรเงินของบรษิัทฯ มีกำรเปิดเผยขอ้มลู
อย่ำงถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ รับรองทั่ วไป และเป็นไปตำม ประกำศของ                     
ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตว่ำขอ้มลูทำง
กำรเงินของบรษิัทฯ มีควำมถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไปและเป็นไปตำมประกำศของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มีกำรเปิดเผยขอ้มลูในขอ้มลูทำงกำรเงินอยำ่งเพียงพอและทนัเวลำ เพื่อเป็นประโยชนก์บัผูถื้อ
หุน้ นกัลงทนุ หรือผูใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงิน 
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2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนและทบทวนระบบกำรควบคมุภำยใน เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำบรษิัทมีระบบกำรควบคมุ
ภำยในที่ดี เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรป้องกนัดแูลสินทรพัยข์องบริษัท กำรป้องกนัควำมผิดพลำดควำมเสียหำย 
กำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีมีควำมถูกต้องเหมำะสม และทรัพยำกรได้ถูกใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล                 
โดยพิจำรณำจำกแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมแนวมำตรฐำนสำกล  
รวมทั้งหำรือกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และฝ่ำยบริหำร ทั้งนี ้ไม่พบประเด็นปัญหำหรือข้อบกพร่องที่ เป็นสำระส ำ คัญ                   
จึงมีควำมเห็นว่ำกำรควบคมุภำยในของบรษิัทฯ มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิภำพ  

 
นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำขอบเขตกำรปฏิบัติงำน บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบควำม          

เป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน พิจำรณำทบทวนกฎบตัรงำนตรวจสอบภำยใน (Internal  Audit Charter) ตลอดจน
ใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย หรือเลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  รวมทัง้ไดพ้ิจำรณำอนุมัติ
แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี สอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผน สอบทำนผลกำรตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะและ
ติดตำมกำรด ำเนินกำรแกไ้ขตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อก่อใหเ้กิดกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและมีกำรควบคุม
ภำยในที่เพียงพอ โดยพิจำรณำจำกรำยงำนของที่ปรกึษำผูเ้ชี่ยวชำญอิสระภำยนอก รำยงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ของบรษิัทฯ และหำรือกบัผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต และฝ่ำยบรหิำร ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่บรษิทัฯ มีระบบกำร
ตรวจสอบภำยในท่ีเพียงพอเหมำะสม หน่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และปฏิบตัิงำน
ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตำมมำตรำฐำนสำกล 

 
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯในทกุไตรมำส ว่ำเป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพยฯ์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรพัยฯ์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ในปี 2562 ไม่พบเหตุกำรณใ์ดที่เป็นขอ้บ่งชีท้ี่แสดงว่ำ มีกำรปฏิบตัิที่ขดัต่อกฎหมำย ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ อย่ำงมีสำระส ำคญั 

 
4. การสอบทานรายการทีเ่กี่ยวโยงกันและรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลของกำรท ำรำยกำรว่ำเป็นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติทั่ วไป เป็นรำยไตรมำสและประจ ำปี                            
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันที่เกิดขึน้ในปี 2562 เป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ เสมือนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) รวมทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำง
ถกูตอ้งและครบถว้น 
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5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2562  

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ ควำมเป็นอิสระ และควำมเหมำะสมของ        
ค่ำสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตัง้ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์        
เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส ำหรับรอบบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ            
ค่ำสอบบญัชีไดน้ ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิในกำรประชมุสำมญัประจ ำปี 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิงำนตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมำย โดยใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน ดว้ยควำมระมัดระวงัรอบคอบ และมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ โดยปรำศจำกขอ้จ ำกัดในกำร
ไดร้ับข้อมูลทั้งจำกผู้บริหำร พนักงำนและผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนไดใ้ห้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพื่อประโยชนต์่อ           
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

 
โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนำ้ที่ครบถว้นตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit 

Committee Charter) ที่ไดร้บัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีควำมเห็นว่ำ คณะกรรมกำรบรษิัท ผูบ้ริหำร และพนกังำน
ในบริษัท มีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบและข้อก ำหนดที่สอดคลอ้งกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ 
เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้ไดใ้หค้วำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนภำยใตร้ะบบกำรควบคุมภำยในและกำรก ำ กับดูแล
กิจกำรท่ีดี มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป และมีกำรเปิดเผย
ขอ้มูล อำทิเช่น รำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนข์องบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ ถูกตอ้ง 
โปร่งใส เชื่อถือได ้รวมทั้งมีกำรพัฒนำปรบัปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนใหม้ีคุณภำพดีขึน้เหมำะสมกับสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
             ในนำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
    

             -ลายเซ็น- 
         (นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย)์ 
        ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เพื่อประกอบขอ้มลูภำยใตห้วัขอ้ 11. กำรควบคมุภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียง หมวด 11.2 2)  
               ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัหวัหนำ้ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

26 กมุภำพนัธ ์2563 
 
 คณะกรรมกำรบริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของ บริษัท      
เอส โฮเทล แอนด์ รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี                 
ซึ่งงบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรองทั่วไป โดยเลือกใชน้โยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติ
อย่ำงสม ่ำเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่ำงระมดัระวงัและประมำณกำรที่ดีที่สดุในกำรจดัท ำ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญั
อย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน  
  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีและด ำรงรกัษำไวซ้ึ่งระบบควบคมุภำยในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจไดอ้ย่ำงมี
เหตุผลว่ำกำรบนัทึกขอ้มลูทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที่จะด ำรงรกัษำไวซ้ึ่งทรพัยสิ์น และเพื่อใหท้รำบ
จดุอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดกำรทจุรติหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคญั 
  

ในกำรนี ้คณะกรรมกำรบริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด  (มหำชน) ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ           
ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้ริหำรเป็นผูด้แูลรบัผิดชอบเก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคมุ
ภำยใน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัเรื่องนีป้รำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 
  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) 
โดยรวมอยู่ในระดบัที่น่ำพอใจ และสำมำรถสรำ้งควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตผุลต่อควำมเชื่อถือไดข้องงบกำรเงินรวมของบรษิัท 
เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 
 

-ลายเซ็น-  -ลายเซ็น- 
(นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย)์  (นำยเดิรก์ องัเด ลีน่ำ คยุเบอร)์ 

ประธำนกรรมกำร  ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
   

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เพื่อประกอบขอ้มลูในหวัขอ้ 13. ขอ้มลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
  



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 5 – เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง- หนำ้ 9 

หนังสือรับรองบริษัท 
 
 

 
 



บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน)     แบบ 56-1 

เอกสำรแนบ 5 – เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง- หนำ้ 10 

 

หมายเหตุ   หนงัสือรบัรองของบรษิัทฯ ฉบบันี ้เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบเอกสำรกำรรบัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลู 
                   ในแบบ  56-1 นีเ้ทำ่นัน้ 
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