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เลขที่ SWG 050/2563 
 

วนัที่ 2 มีนาคม 2563 
 

เร่ือง  แจง้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที ่1/2563  
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

คณะกรรมการบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ในการประชุมคร้ังที่
1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 29 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 13.30 น.  ณ อาคาร BU Place ชั้น 22 เลขที่ 567 
ซอยสุทธิพร  ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ไดมี้มติที่ส าคญัซ่ึง
สรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ที่ประชุมมีมติรับรองงบเเสดงฐานะทางการเงิน เเละงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ส าหรับ
รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัฯ เเละตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัเเล้ว และเห็นควรให้น าเสนอต่อที่
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 เพือ่พจิารณาอนุมติัต่อไป  

 

2. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เพื่อ
พิจารณาจ่ายปันผลพร้อมก าหนดวนัจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้น
จ านวน 88,350,000 บาท คิดเป็นอตัราหุน้ละ 0.155 บาท โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามญัและ
เงินสดดงัน้ี 

1)  จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 17,100,000 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯจ านวน 285,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 2 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผลรวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินจ านวน 71,250,000 บาท 
คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลดว้ยหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท ในกรณีหากมีเศษบริษทัฯ
จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.125  บาท 

3)  ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธ์ิในการรับปันผล (Record Date) ในวนัที่ 13 พฤษภาคม 
2563 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ี สิทธิในการได้รับ
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ปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 

 
3. ให้เสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน โดย

เพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดิม 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท โดยออกเป็นหุน้สามญัจ านวน     
285,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.25บาท และจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 285,000,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั  

 
 4. ให้เสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 

ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน ดงัน้ี  
 ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 213,750,000  บาท 
            แบ่งออกเป็น  855,000,000 หุน้ 
 มูลค่าหุน้ละ               0.25  บาท 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุม้สามญั   855,000,000 หุน้    
 หุม้บุริมสิทธิ    -      หุน้ 
 

5. ที่ประชุมมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯประจ าปี  2563 เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ที่ตอ้งออกตามวาระในปี 2562 จ  านวน 3 ท่าน กลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง (เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
เพิม่เติม) โดยมีรายช่ือกรรมการบริษทัฯ ที่ออกตามวาระดงัน้ี 
 

1. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย ์  
2. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค ์ 
3. นายณรัล ววิรรธนไกร 
 
 
 

 6. ที่ประชุมมีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ าปี 2563 เพื่อ
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2563 ดงัน้ี  
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           หน่วย: บาท 
ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ประชุมต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการ 22,000  12,000  
กรรมการ 11,000  12,000  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000  12,000  
กรรมการตรวจสอบ 16,500  12,000  
ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

- 8,000 

กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

- 6,000 

ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

- 8,000 

กรรมการบริหารความเส่ียง - 6,000 
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล - 8,000 
กรรมการธรรมาภิบาล - 6,000 

 
โบนสัในวงเงิน 2,450,000 บาท ส าหรับกรรมการทั้ง 9 คนซ่ึง พจิารณาโดยคณะกรรมการ   

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนและรับทราบโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 
หมายเหตุ หากกรรมการท่านใดไดรั้บเลือกให้ด ารงต าแหน่งมากกว่า 1 ต  าแหน่งในบริษทัฯ 

ให้กรรมการท่านนั้นไดรั้บค่าตอบเเทนรายเดือนและโบนัสในอตัราที่สูงสุดอัตราเดียวส าหรับค่า
ตอบเเทนแต่ละประเภท 

 
7. ที่ประชุมมีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 เพือ่พจิารณา

แต่งตั้ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยมีรายช่ือที่เสนอ ดงัน้ี  
1) นางสาวสุมนา พนัธพ์งษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ  
2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ 
3) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ 
4) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 

  โดยก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,565,000 บาท 
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ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เสนอ 
 

8. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จูบิล่ี บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า 
กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวดักรุงเทพมหานคร           
โดยก าหนดรายช่ือ ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (Record Date) 
ในวนัที่ 16 มีนาคม 2562 ซ่ึงมีวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี  2562 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31ธนัวาคม 2562 
วาระที่ 4 พิจารณาจดัสรรก าไรเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดส าหรับผลการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2562  
วาระที่ 5  พจิารณาเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 142,500,000 บาท เป็น 213,750,000 บาท และ  
                จดัสรรหุน้เพิม่ทุน  
วาระที่ 6    พจิารณาแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทัฯเพือ่ใหส้อดคลอ้ง 
      กบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
วาระที่ 7  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการเเทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

   วาระที่ 8  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563  
วาระที่ 9  พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีปี 2563 
วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวบิูลย ์อุตสาหจิต) 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

  บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  








