
 

 

   

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   

วันศุกร์ที ่ี31 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ณ หี องเมยแ์ฟร์ี บอลรูมีเอี(Mayfair Ballroom A) 
ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคล ย์ีประตูน ้ำ กรุงเทพฯ  

 เลขท่ี 559 ถนนรำชปรำรภ เขตรำชเทว  กรุงเทพมหานคร  
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบก าหนดตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระ 
 
ชื่อ-นามสกุล  นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ 
อายุ   54 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน/กรรมการผู้จัดการ 
วันที่ด ารงต าแหน่ง 2 มีนาคม 2556 

การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเบนท์ลีย์ 
    
    

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คอร์สอบรม ปีที่เข้าการอบรม 
Director Accreditation Program (DAP) 2556 

 
ประสบการณ์การท างาน 

ปี ต าเเหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2543 - 
ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 
 

สปา 
 

2558 – 2560 
2556 - 2558 

อุปนายกสมาคม 
ประธานอนุกรรมการด้านต่างประเทศ 

สมาคมสปาไทย สมาคม 

2548 - 
ปัจจุบัน 

กรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด 
 

รีสอร์ท 
ร้านอาหาร 
 

2550 - 
ปัจจุบัน 

กรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด 
 

ผลิตภัณฑ์สปา 

2551 - 
ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น 
จ ากัด 
 

โรงเรียนสอนนวด 

2544 – 2555 กรรมการ บริษัท บลูมม่ิง อินเตอร์ก๊ิฟท ์จ ากัด ของพรีเม่ียม 
2535 - 2555 กรรมการ บริษัท บลูมม่ิง จ ากัด ของพรีเม่ียม 
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ต ำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ต ำแหน่งอื่นปัจจุบัน 
 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  จ านวน 0 บริษัท 
 กิจกำรที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  จ านวน  4 บริษัท 

- กรรมการเเละกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด 
- กรรมการเเละกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
- อุปนายก สมาคมสปาไทย 

กิจกำรอื่นๆ ที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ  
จ านวน 0 บริษัท 

 
ควำมเช่ียวชำญ  Spa Operations Management 
สัดส่วนกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในรอบปีที่ ผ่ำนมำ 8/8 ครั้ง 
(ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) 
 



 

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบก าหนดตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระ 
 
ชื่อ-นามสกุล  นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ 

อายุ   55 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ 
วันที่ด ารงต าแหน่ง 2 มีนาคม 2556 

การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโท สาขา Graphic Design มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตท 
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    
   

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

คอร์สอบรม ปีที่เข้าการอบรม 

Director Accreditation Program 
(DAP) 

2556 

 
 
ประสบการณ์การท างาน 
 

ปี ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธรุกิจ 
2544 - 
ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จัดการ 
 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 
 

สปา 
 

2548 - 
ปัจจุบัน 

กรรมการบริหาร 
บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท 
จ ากัด 
 

รีสอร์ท 
ร้านอาหาร 
 2550 - 

ปัจจุบัน 
กรรมการ 

บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด 
 

ผลิตภัณฑ์สปา 

2553 - 
ปัจจุบัน 

กรรมการ 
บริษัท เอเชี่ยน ฟอร์จนู พรอ็พ
เพอร์ตี้ จ ากัด 
 

อสังหารมิทรัพย ์
 

 
 

 

 

 

pennapa
Textbox
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



 

ปี ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธรุกิจ 

2556 - 
ปัจจุบัน 

กรรมการ 
บริษัท ไซเบอรพ์ริ้นท์กรุ๊ป 
จ ากัด 

โรงพิมพ ์

2556 - 
ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษัท อุตสาหจิต โฮลดิ้ง จ ากัด 
 

บริษัทโฮลดิ้ง 

 
ต ำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ  
   บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
ต ำแหน่งอื่นปัจจุบัน 
 กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  จ านวน 0 บริษัท 
 กิจกำรที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  จ านวน  5 บริษัท 

- กรรมการเเละกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากัด 
- กรรมการเเละกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท เอเชี่ยน ฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  
- กรรมการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จ ากัด 
กิจกำรอื่นๆ ที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ  จ านวน 0 

บริษัท 
 

ควำมเช่ียวชำญ  Design & Architecture 

สัดส่วนกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 8/8 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) 
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบก าหนดตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระ 
 
ชื่อ-นามสกุล  นายณรัล วิวรรธนไกร 
อายุ   30 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร / กรรมการพิจรณาความเส่ียง/ ผู้ช่วย 

กรรมการผู้จัดการ 
วันที่ด ารงต าแหน่ง 2 มีนาคม 2556 
การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์-การเมือง มหาวทิยาลัยโอ๊คแลนด์ 

ปริญญาโท สาขาการตลาดเเละการจัดการกลยุทธ์ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

คอร์สอบรม ปีที่เข้าการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) 

2556 

 
การอบรมอ่ืนๆ 

- Risk Management Committee 
- Thailand Overseas Investment, Board of Investment (BOI) 
- Future Entrepreneur Form, Bangkok University 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 

ปี ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2556 - 
ปัจจุบัน 
 
2553 - 2556 
 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 
 

สปา 
 

2553 - กรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท รีสอร์ท 
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ปี ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ 
ปัจจุบัน จ ากัด 

 
ร้านอาหาร 
 

2553 - 
ปัจจุบัน 

กรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จ ากัด 
 

ผลิตภัณฑ์สปา 

2553 - 
ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษัท เอเชีย ฟอร์จูน พรอ็พ
เพอร์ต้ี จ ากัด 
 

อสังหาริมทรัพย์ 

2554 Customer Development 
Graduate Intern 

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเเลนด์ 
จ ำกัด 

FMCG 

2551-2552 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จ ากัด โรงพิมพ์ 
 

ต าแหน่งอื่นๆ 
- วิทยากรพิเศษ Thammasat Business School มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- วิทยากรพิเศษ College of Management มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วิทยากรพิเศษ วิทยาลัยดุสิตธานี 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร กรรมกำรบริหำร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  
   บริษัท สยำมเวลเนสกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
 
ต าแหน่งอื่นปัจจุบัน 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  จ ำนวน 0 บริษัท 
 กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  จ ำนวน  3 บริษัท 

- กรรมกำรเเละกรรมกำรบริหำร บริษัท สยำมเวลเนสรีสอร์ท จ ำกัด 
- กรรมกำรเเละกรรมกำรบริหำร บริษัท สยำมเวลเนสแล็บ จ ำกัด 
- กรรมกำร บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด  
กิจการอื่นๆ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนกั์บบริษัทฯ  จ ำนวน 0 บริษัท 
 

ความเชี่ยวชาญ  Marketing 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 8/8 ครั้ง (ระหว่ำงวันท่ี 1 
มกรำคม 2559 – 31 ธันวำคม 2559) 
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ข้อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
 

 

ช่ือ  
ส านักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการท างาน  
ต าแหน่ง  

นางก่ิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
4496 
25 ปี 
หุ้นส่วน 

คุณสมบัติ  
- เป็นหนึ่งในสมำชิกของ EY IFRS ภำยใต้ EY Global Telecommunications Centre 

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย  

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

ประวัติการศึกษา 
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

ประสบการณ์  
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอบบัญชีธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจค้ำปลีก ธุรกิจกำรผลิตยำนยนต์ ธุรกิจกำร

ผลิตสินค้ำและกำรจัดจ ำหน่ำย และธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม ซึ่งครอบคลุมกิจกำรทั้งที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศที่มีสำขำอยู่ทั่วโลก 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบบัญชี งำนด้ำนกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ กำรเสนอขำยตรำสำร
หนี้และกำรให้บริกำรค ำปรึกษำอื่นๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลูกค้ำในธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 

- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรเกี่ยวข้องกับกำรสอบทำนตำมควำมต้องกำรภำยใต้ IFRS กำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม Sarbanes-Oxley Act Section 404 ของธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
กำรตรวจสอบประสิทธิภำพระบบกำรควบคุมภำยใน “J-SOX” ส ำหรับธุรกิจกำรผลิตยำนยนต์
และเป็นที่ปรึกษำในกำรเสนอขำยหุ้นใหม่แก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และกำรสอบ
ทำนกำรปฏิบัติตำมระเบียบข้อก ำหนดภำยใต้กฎ 144A ส ำหรับธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
- ไม่มี -  

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้  
โทรศัพท์ 
แฟกซ์ 
อีเมลล์ 

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
Gingkarn.Atsawarangsalit@th.ey.com 

 

 

mailto:Gingkarn.Atsawarangsalit@th.ey.com


                                                                                                                                        สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 4  
 

 

ข้อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
 

 

ช่ือ  
ส านักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการท างาน  
ต าแหน่ง  

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
4521 
กว่ำ 20 ป ี
หุ้นส่วนอำวุโส  

คุณสมบัติ  
- เป็นผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตแห่งประเทศไทย   

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรพัย์ 
 

ประวัติการศึกษา 
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

- ปริญญำโทสำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ประสบการณ์  
- เป็นผู้ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่จ ำนวนมำก ซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำย

ประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศที่
มีสำขำอยู่ทั่วโลก มีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงยิ่งในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจกำรผลิตและธุรกิจจัด
จ ำหน่ำย 

- เป็นผู้ควบคุมงำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและกำรเข้ำจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
- ไม่มี -  

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้  
โทรศัพท์ 
แฟกซ์ 
อีเมลล์ 

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
Pimjai.Manitkajohnkit@th.ey.com 

 

 



                                                                                                                                    สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 4  
 

 

ข้อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
 

 

ช่ือ  
ส านักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการท างาน  
ต าแหน่ง  

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
3516 
30 ปี 
หุ้นส่วนอำวุโส  

คุณสมบัต ิ 
- เป็นคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรสอบบัญช ี
- เป็นอนุกรรมกำรทดสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกบักำรสอบบัญชีของสภำวิชำชพีบัญชี 
- เป็นอำจำรย์พิเศษใหก้ับสถำบันกำรศึกษำหลำยสถำบัน อำทิ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์มหำวิทยำลยัขอนแก่น และมหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย  
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรพัย์   

ประวัติการศึกษา 
- บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประสบการณ ์ 
- เป็นผู้ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่จ ำนวนมำกซึ่งครอบคลุมกจิกำรหลำกหลำย

ประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจตำ่งประเทศที่
มีสำขำอยูท่ั่วโลก มคีวำมเชี่ยวชำญอย่ำงยิ่งในธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์ธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจจัด
จ ำหน่ำย ธุรกจิหลักทรัพย์และธุรกจิกำรเงิน 

- เป็นผู้ควบคุมงำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรใหค้ ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและกำรตรวจสอบเป็น
กรณีพิเศษเพื่อกำรซื้อขำยกิจกำรหรือกำรเขำ้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎบิัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
- ไม่ม ี-  

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้  
โทรศัพท์ 
แฟกซ ์
อีเมลล์ 

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
Rungnapa.Lertsuwankul@th.ey.com 
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                                                                                                                                     สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 4  

ข้อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 

 
ช่ือ  
ส านักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการท างาน  
ต าแหน่ง  

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
5872 
กว่ำ 20 ป ี
หุ้นส่วน 

คุณสมบัติ  
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย 
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
- เป็นคณะกรรมกำรวิชำชีพด้ำนกำรศึกษำและเทคโนโลยีกำรบัญชีของสภำวิชำชีพบัญชี          

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
- เป็นคณะท ำงำนกำรแปลมำตรฐำนกำรศึกษำระหว่ำงประเทศ (IES) ของสภำวิชำชีพบัญชี  

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 

ประวัติการศึกษา 
- บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- บัญชีมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ประสบการณ์  
- ปฏิบัติ งำนด้ำนกำรสอบบัญชีธุ รกิ จต่ ำงๆ  เช่น  ธุ รกิจกำรเงินและหลักทรัพย์  ธุ รกิ จ

อสังหำริมทรัพย์ และธุรกิจกำรผลิตและกำรจัดจ ำหน่ำย ซึ่งครอบคลุมกิจกำรทั้งที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศที่มีสำขำอยู่ทั่วโลก 

- เป็นผู้ควบคุมงำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและกำรตรวจสอบเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อกำรซื้อขำยหรือควบรวมกิจกำร นอกจำกนั้นยังมีส่วนร่วมในกำรเข้ำท ำกำร
ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษส ำหรับธนำคำรและสถำบันกำรเงินที่ประสบปัญหำในปี 2540 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
- ไม่มี –  
 
เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้  
โทรศัพท์ 
แฟกซ์ 
อีเมลล์ 

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
Sumana.Punpongsanon@th.ey.com 

 



                                                                                                                                     สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 4  
 

 

ข้อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
 

 

ช่ือ  
ส านักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการท างาน  
ต าแหน่ง  

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
3972 
25 ปี 
หุ้นส่วน 

คุณสมบัติ  
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย 

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรพัย์ 
 

ประวัติการศึกษา 
- บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

- ปริญญำโทสำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

ประสบการณ์  
- มีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบบัญชีมำกกว่ำ 25 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัท

ขนำดใหญ่จ ำนวนมำก ซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำยประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศ  

- มีควำมเชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และสัญญำก่อสร้ำง ธุรกิจ
กำรผลิต เกษตรกรรม กองทุนอสังหำริมทรัพย์ โรงแรม อำหำรและเครื่องดื่ม   

- เป็นผู้ให้ค ำปรึกษำและควบคุมงำนด้ำนกำรท ำ Due diligence ในธุรกิจหลำกหลำยประเภท 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
- ไม่มี -  

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้  
โทรศัพท์ 
แฟกซ์ 
อีเมลล์ 

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
Chayapol.Suppasedtanon.ey.com 

 

 



                                                                                                                                   สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 4  
 

 

ข้อมูลเก่ียวกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
 

 

ช่ือ  
ส านักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการท างาน  
ต าแหน่ง  

นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 
บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
3182 
กว่ำ 30 ป ี
หุ้นส่วน  

คุณสมบัต ิ 
- เป็นอนุกรรมกำรดำ้นกำรพัฒนำวิชำชีพของสภำวิชำชีพบัญชี 

- เป็นผู้รับผิดชอบดูแลแผนกฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนฯ 

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย   

- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรพัย์ 
 

ประวัติการศึกษา 
- บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำโทด้ำนกำรจัดกำร สถำบันบริหำรธุรกจิศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

ประสบการณ ์ 
- เป็นผู้ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่จ ำนวนมำก ซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำย

ประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและธุรกิจตำ่งประเทศที่
มีสำขำอยูท่ั่วโลก มคีวำมเชี่ยวชำญอย่ำงยิ่งในธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์ธุรกิจประกนัภัยและประกัน
ชีวิต ธุรกิจกำรผลิตและธุรกิจจดัจ ำหน่ำย 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎบิัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
- ไม่ม ี-  

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้  
โทรศัพท์ 
แฟกซ ์
อีเมลล์ 

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
Sophon.Permsirivallop@th.ey.com 

 

 
 

 

รูปภำพ 



 
 
 

 เขียนท่ี        
วันท่ี   เดือน            พ.ศ.   

(1) ข้าพเจ้า                  สัญชาติ                                       
อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์     
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม                                                 หุ้น  และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                      เสียง  ดังน้ี 
 หุ้นสามัญ                                                               หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                              เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                              เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)                                                                                                            อายุ                     ปี อยู่บ้านเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จังหวัด                                            รหัสไปรษณีย ์             หรอื  
 (2)                                                                                                            อายุ                     ปี อยู่บ้านเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จังหวัด                                            รหัสไปรษณีย ์             หรอื  
 (3)                                                                                                            อายุ                     ปี อยู่บ้านเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จังหวัด                                            รหัสไปรษณีย ์               
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น             
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ ช้ัน 11 
(Mayfair Ballroom A) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพฯ เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

 ลงช่ือ   ผู้มอบฉันทะ 
  ( )  
 ลงช่ือ   ผู้รับมอบฉันทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผู้รับมอบฉันทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผู้รับมอบฉันทะ 
  ( ) 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

                                                                                                                                                                                                        ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
                          แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน)                                  
           ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

 
 



   
 

 
 
 

 

 เขียนท่ี        
วันท่ี   เดือน            พ.ศ.   

(1) ข้าพเจ้า                  สัญชาติ                                       
อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์     
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม                                                 หุ้น  และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                      เสียง ดังน้ี  
 หุ้นสามัญ                                                               หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                              เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                              เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)                                                                                                            อายุ                     ปี อยู่บ้านเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จังหวัด                                            รหัสไปรษณีย ์             หรอื  
 (2)                                                                                                            อายุ                     ปี อยู่บ้านเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จังหวัด                                            รหัสไปรษณีย ์             หรอื  
 (3)                                                                                                            อายุ                     ปี อยู่บ้านเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จังหวัด                                            รหัสไปรษณีย ์               
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น                   
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ ช้ัน 11 
(Mayfair Ballroom A) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพฯ เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใบรอบปี 2559 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  

 
                                                                                                                                                                                                      ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 5 

       แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
           ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

 



 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี  2559 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2559 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
  วาระท่ี 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาจัดสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  2559 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
  วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
   การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
      เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
1. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร /  

กรรมการผู้จัดการ) 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

2.  นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์  (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ) 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

2. นายณรัล วิวรรธนไกร (กรรมการบริษัทฯ /กรรมการพิจารณาความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการ)      

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ        
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบัญชี             
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 



วาระท่ี 9 เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น   รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
 ลงช่ือ   ผู้มอบฉันทะ 
  ( )  
 ลงช่ือ   ผู้รับมอบฉันทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผู้รับมอบฉันทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผู้รับมอบฉันทะ 
  ( ) 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิ มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ        



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

  การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2560  เวลา 10.00 
น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ ช้ัน 11 (Mayfair Ballroom A) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพฯ เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น 

....................................................................................................  
 

วาระท่ี ……  เรื่อง ....................................................................................................                 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี ……  เรื่อง ................................................................... .................................                 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี ……  เรื่อง ....................................................................................................                 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี ……  เรื่อง ....................................................................................................                 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี ……  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)               
ชื่อกรรมการ....................................................................................................       
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ....................................................................................................       
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ....................................................................................................       
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 



 
 
 

 เขียนท่ี        
วันท่ี   เดือน   พ.ศ.   

(1) ข้าพเจ้า                                                                
ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์     
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ........................................................................................................                                                                                                
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม                                                 หุ้น  และออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                      เสียง ดังน้ี 
 หุ้นสามัญ                                                               หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                              เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ                                                          หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                              เสียง  

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)                                                                                                            อายุ                     ปี อยู่บ้านเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จังหวัด                                            รหัสไปรษณีย ์             หรอื  
 (2)                                                                                                            อายุ                     ปี อยู่บ้านเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จังหวัด                                            รหัสไปรษณีย ์             หรอื  
 (3)                                                                                                            อายุ                     ปี อยู่บ้านเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จังหวัด                                            รหัสไปรษณีย ์               
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น                       
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ ช้ัน 11 
(Mayfair Ballroom A) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพฯ เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

  หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้            เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้            เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด   เสียง 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังน้ี 
  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป  555  
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

 เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 

 
                                                                                                                                                       ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

           ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 5550 
 

 
 



  วาระท่ี 5 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใบรอบป  555  
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้

 เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าป   5559 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  5559 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

 เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 
  วาระท่ี 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

 เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาจัดสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานป   5559 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี ้

 เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

  วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
   การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 

 เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

 1.  นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร /  
กรรมการผู้จัดการ) 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
5.  นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์  (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ) 

  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
3.  นายณรัล วิวรรธนไกร (กรรมการบริษัทฯ /กรรมการพิจารณาความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการ)      
   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

  วาระท่ี 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ        
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

 เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 



วาระท่ี   พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบัญชี             
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

 เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

วาระท่ี 9 เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี) 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

 เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 ลงช่ือ   ผู้มอบฉันทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผู้รับมอบฉันทะ 
 ( ) 
 ลงช่ือ   ผู้รับมอบฉันทะ 
 ( ) 
 ลงช่ือ   ผู้รับมอบฉันทะ 
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หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน   
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

  การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี  2560 ในวันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2560  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ ช้ัน 11 (Mayfair Ballroom A) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพฯ เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น 

....................................................................................................  
 

วาระท่ี ……  เรื่อง ....................................................................................................                 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

    เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

วาระท่ี ……  เรื่อง ....................................................................................................                 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

    เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

วาระท่ี ……  เรื่อง .............................................. ......................................................                 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

    เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

วาระท่ี ……  เรื่อง ....................................................................................................                 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 

    เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

วาระท่ี ……  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)               
ชื่อกรรมการ....................................................................................................       
  เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
ชื่อกรรมการ....................................................................................................       
  เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
ชื่อกรรมการ....................................................................................................       

     เห็นด้วย                       เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 



นิยามกรรมการอิสระ 
และข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
นิยามกรรมการอิสระ 
1.  เป็นกรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดย
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง   ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็น  บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีม่ี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การ
ค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 



โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่ าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ 

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมล าดับล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 

 
ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น มีความเข้มข้นเท่ากันกับข้อก าหนดขั้นต่ าของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 



ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ  อายุ 50 ปี 

กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ที่อยู่ 3/1 ซ.ปุณณวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
 ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม  

- ไม่มี 
 

 
 

 

 



  สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

1 

 

ค ำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำน 
ที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องน ำมำแสดงในวันประชุม 

 
วิธีกำรมอบฉันทะ 
 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ  

แบบ ก  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน 
แบบ ข  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด

ชัดเจนตายตัว  
แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ Custodian 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 6 โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้ 

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ 
ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น  

1.2 หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจาก แบบ ก แบบ ข หรือ 
แบบ ค ก็ได้ 

 2. ให้ผู้ถือหุ้นปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบ
ฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
 3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ให้ส่ง
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานที่ก าหนด และส่งคืนบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมอย่างน้อย 3 วัน หรือให้ผู้รับมอบฉันทะน าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสาร โดย
บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ตั้งแต่เวลา 
8.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  
  ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพื่อเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ นายปริญ เอกมโนชัย ทาง
โทรสารหมายเลข  02-641-6621 หรือ  e-mail address: prine@siamwellnessgroup.com  หรือส่ง
ไปรษณีย์มายังที่อยู่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน ในกรณีส่งเป็นโทรสาร หรือ       
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e-mail ขอความกรุณาน าส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท
ฯ ที่เลขที่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายปริญ เอกมโนชัย โทรศัพท ์02-641-6619-20 ต่อ 113 หรือ 123) 
 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะ
มอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุด
ทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
 

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
 บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ 
ณ ห้องเม ย์แฟร์  บอลรูม เอ ช้ัน  11 (Mayfair Ballroom A) โรงแรมเดอะเบอร์เคลี ย์ ประตูน้ า 
กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้
แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 มาพร้อมกันนี้ 
 

หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม 
 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
1. กรณีผู้ถือหุ้นมำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ก. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ใบประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ 

หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
 
2. กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ 
ก.  หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้พร้อมกรอกข้อความให้

ครบถ้วน 
ข.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาใบ

ประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ ส าเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 



  สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

3 

 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
1. กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมมำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ก.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาใบ

ประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ ส าเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้าร่วม
ประชุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการท่านดังกล่าว 

ข.  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้า
ร่วมประชุม 

ค.  กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้จัดให้มี 
(1)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคลและอ านาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
รับรองโดยโนตาร่ีพับลิค 

(2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาใบ
ประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ ส าเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดินทาง ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการท่าน
ดังกล่าว 

 
2. กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ 
ก. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้พร้อมกรอกข้อความให้

ครบถ้วน 
ข.  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้า
ร่วมประชุม 

ค.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาใบ
ประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ ส าเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ง. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
จะต้องลงลายมือช่ือพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อ
หน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตาร่ีพับลิค) หรือ หน่วยงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึง
กันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้น าหนังสือ
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มอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การ
รับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โน
ตาร่ีพับลิค) อีกช้ันหนึ่ง พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้  
(1)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคลและอ านาจกรรมการ ซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
รับรองโดยโนตาร่ีพับลิค 

(2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาใบ
ประจ าตัวคนต่างด้าว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ ส าเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดินทาง ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดย
กรรมการท่านดังกล่าว 

จ.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งต้ังให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกันกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็น
นิติบุคคล โดยหากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศประสงค์จะให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2)  หนังสือยืนยันว่า Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และได้รับ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ในประเทศไทย 
 
กรณีเอกสารมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบไปพร้อมกันด้วย 
และมีผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปลด้วย 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 

หมวด 3 
กรรมการและอ านาจกรรมการ 

 
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 
 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  

 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น 
 กรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่ 
 บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน 
 กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง 
 ช้ีขาด 
 
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย
 จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ ออก
โดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  
 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ

บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้า
มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 

 
ข้อ 31. จ านวนหรือช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลง

ลายมือ ช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบ ริษัท  โดยที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นหรือ
คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้ 

 
ข้อ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด 
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 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล 
เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือ
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษัท 

 
 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซ่ึงได้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่ เป็น
พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 

 
 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการด ารง

คุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จะก าหนด 

 
หมวด 4 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท 

หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) คร้ัง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรียกว่า 

“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 
 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมี

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
จ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
(1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียก
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ประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุ

สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

 
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้า

ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง 

จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

 
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และท าตาม
แบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือ
บุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ก. จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
 ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
 ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 
 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วน

แล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจาณาเร่ืองอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
ได้ 

 
 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ

เร่ืองที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนด
สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม
ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม 
(3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

 
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่

ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 
ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
 
 ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิ เศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความ

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้น
แต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือ
ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ

บริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ

บางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

 ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
 จ. การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท  
 ฉ. การออกหุ้นกู้ 
 ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

ซ. การออกหุ้นเพื่อช าระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 

 
ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการ
ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอื่นๆ  

หมวด 6 
เงินปันผล และเงินส ารอง 

 
ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของ

คณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 
 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงิน

ปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปัน
ผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น 

 



  สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 8 
 

6 

 

ข้อ 51. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล  

 
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้ส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ 

 
ในกรณีที่บริษัทยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญ
ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ 

 
ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) 

ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 
 นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรร

เงินทุนส ารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 
 
 เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล้ ามูลค่าหุ้นตามล าดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษัทได้ 

 
หมวด 8 

สมุด บัญชี และการสอบบัญช ี
 
ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือก

ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
 
ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 
 



หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจ าปีในรูปแบบฉบับเล่มในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรุณาแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์โดยระบุช่ือ-สกุลและจ านวนรายงานประจ าป ี

ที่คุณปรญิ เอกมโนชัย เลขานุการบริษัทฯ prine@siamwellnessgroup.com ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560 

แผนที่โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน  า 

mailto:prine@siamwellnessgroup.com%20ภายใน

