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เลขท่ี SWG 020/2564 
 

วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 
 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564  
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

คณะกรรมการบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (บริษทัฯ) ในการประชุมคร้ัง
ท่ี1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 14.00 น.  ณ อาคาร BU Place ชั้น 22 เลขท่ี 
567 ซอยสุทธิพร  ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ได้มีมติท่ี
ส าคญัซ่ึงสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ท่ีประชุมมีมติรับรองงบเเสดงฐานะทางการเงิน เเละงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ส าหรับ
รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัฯ เเละตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัเเลว้  และเห็นควรให้น าเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  

 

2. ท่ีประชุมมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เพื่อ
พิจารณางดการจ่ายปันผล และงดการจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ในปีน้ี 

  3. ท่ีประชุมมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ าปี 2564 เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ท่ีต้องออกตามวาระในปี 2564 จ านวน 3 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง (เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
เพิ่มเติม) โดยมีรายช่ือกรรมการบริษทัฯ ท่ีออกตามวาระดงัน้ี 
 

1. นางปราณี ศุภวฒันเกียรติ    
2. ม.ร.ว. เพญ็ศิริ จกัรพนัธุ์ 
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบติั  
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 4. ท่ีประชุมมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ าปี 2564 เพื่อ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ดงัน้ี  

 

           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
พิจารณาค่าตอบแทน 

- 8,000 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- 6,000 

ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

- 8,000 

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

 
ค่าตอบแทนดังกล่าวได้พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ

รับทราบโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยในปีน้ีค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมเท่ากบัปีท่ีแลว้และไม่มี
การจ่ายเงินโบนสัใหก้บักรรมการ 

หมายเหตุ หากกรรมการท่านใดไดรั้บเลือกให้ด ารงต าแหน่งมากกว่า 1 ต าแหน่งในบริษทัฯ 
ให้กรรมการท่านนั้นไดรั้บค่าตอบเเทนรายเดือนในอตัราท่ีสูงสุดอตัราเดียวส าหรับค่าตอบเเทนแต่
ละประเภท 

 
5. ท่ีประชุมมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณา

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

  โดยก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,290,000 บาท 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เสนอ 
 

6. มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 
น. ณ ห้องประชุมสุขสว่าง อาคาร BU Place ชั้น 2 เเลขท่ี 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานครโดยก าหนดรายช่ือ ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 ซ่ึงมีวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  
วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี  2563 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563 
วาระท่ี 4 พิจารณางดการจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เเละงดจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2563  
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเเทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

   วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564  
วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีปี 2564 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวิบูลย ์อุตสาหจิต) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

  บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  


