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วนัที 15 มีนาคม  

 

เรือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี  

เรียน ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

สิงทีส่งมาดว้ย  1.  สําเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี  วนัที  เมษายน  

  (ประกอบการพิจารณาวาระที ) 

 2.  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี  (56-1 One Report) พร้อมกับ

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล และงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ และรายงานผูส้อบ

บัญชี สําหรับงวดการบัญชี สินสุด ณ วนัที  ธันวาคม  ในรูปแบบ QR Code 

(ประกอบการพิจารณาวาระที  และ ) 

 3.  ขอ้มูลเบืองต้นของกรรมการบริษทัฯ ทีครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชือ

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกวาระ  (ประกอบการพิจารณาวาระที ) 

 4.  ขอ้มูลเกียวกบัประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชี  

  (ประกอบการพิจารณาวาระที ) 

 5. รายละเอียดเรืองการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ฯ (ประกอบการพิจารณาวาระที ) 

 6. รายละเอียดเรืองการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือรับรองบริษทั ขอ้  อาํนาจกรรมการบริษทัฯ 

(ประกอบพิจารณาวาระที ) 

 7.  หนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน  แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหนึง) 

 8.  นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพือประกอบการ          

มอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 

 9.   แบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 10. ขอ้ปฏิบติัสําหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการ

มอบฉนัทะ 

 11. แบบฟอร์มส่งคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 12.  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนทีเกียวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (บริษทัฯ) ได้มีมติให้จดัประชุม

สามัญผู ้ถือหุ้น ประจําปี   ในวันศุกร์ที   เมษายน  เวลา .  น. ในรูปแบบผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน ซึงจะอยู่ภายใตก้ฎหมายและหลักเกณฑ์ทีเกียวขอ้ง 

ทังนี หากผูถื้อหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์  บริษัทฯแนะนําให้ท่านมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปนี  
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจําปี  เมือวนัที  

เมษายน โดยทีประชุมได้มีการพิจารณาเรืองต่าง ๆ คือ อนุมติังบการเงิน 

ประจาํปี  สินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม , งดการจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุน

สาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ในปี  , เลือกตังกรรมก ารแทน กรรม การที ออกตามวาระ, กําห นด

ค่าตอบแทนกรรมการ, แต่งตงัผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบ

บญัชี และอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวด  ขอ้  ดวงตราของบริษทั 

โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชุมครังนี (สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 1)  

 

ความเห็นคณะกรรมการ  รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี  เมือวนัที  เมษายน      

ได้ มี ก ารบัน ทึ ก ไว้อย่ างถู ก ต้อง ตรงตาม ม ติ ข อ งผู ้ถื อ หุ้ น ทุ ก ป ระ ก าร                    

จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

ดงักล่าว  

 

การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ ) 
 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  ปรากฏอยูใ่นแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี  (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR 

Code ทีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในครังนี (สิงทีส่ง

มาดว้ยลาํดบัที ) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้น 

รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  ดงักล่าว 

 

การลงมติ วาระนีไม่ตอ้งลงมติ เนืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบ 

 

 

 
 



 

 3 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  งบ แ ส ดงฐ าน ะก ารเงิน แล ะงบ กําไรข าดทุ น สํ าห รับ ปี สิ น สุ ด  ณ  วัน ที                   

 ธันวาคม  ของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณ าจากคณ ะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัฯ และได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

แล้ว โดยผูส้อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ว่ามีความ

ถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี

รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจาํปี พร้อมกับงบ

แสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมรายงาน

ผูส้อบบญัชี สําหรับงวดการบญัชี สินสุด ณ วนัที  ธันวาคม  ซึงไดจ้ดัส่งให้

ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครังนี (สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที )   

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้น 

พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี  สินสุด ณ วนัที  ธันวาคม         

ทีผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้  

 

การลงมติ  วาระนีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ ) 
 

วาระท่ี 4 พจิารณางดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ 
 ผลการดำเนนิงานของบริษัทฯ ในป ี2565 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ กาํหนดไวว้่า “บริษทัจะจ่ายเงินปัน

ผลไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษี สํารองตามกฎหมาย 

และสํารองอืน (ถา้มี) ทงันี โดยคาํนึงถึงความตอ้งการกระแสเงินสดและ

เงินทุนสํารองสาํหรับการลงทุนและการดาํเนินกิจการในอนาคตของบริษทั 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว อาจมีการแกไ้ขเปลียนแปลงไดเ้ป็นครัง

คราวตามทีทีประชุมผู ้ถือหุ้นหรือทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะ

พิจารณาอนุมัติ” ทังนี หากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ทีเห็นสมควรให้

จ่ายเงินปันผลนนั ให้นําเสนอเพือขออนุมตัิจากทีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่

เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ ํานาจ

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ

ประชุมคราวต่อไป โดยเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งพิจารณาจากเงินกาํไรของ     
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บริษทัฯ เท่านนัซึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวด  เรือง เงินปัน

ผลและเงินสาํรอง ขอ้  ขอ้  และ ขอ้   

 2. ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที /  เมือวนัที  กุมภาพันธ์ 

 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม  

บริษทัฯ มีผลการประกอบการขาดทุนสะสมของงบเฉพาะของบริษทัฯ เป็น

เงินจาํนวน  79,589,913 บาท (เจ็ดสิบเกา้ลา้นห้าแสนแปดหมืนเก้าพนัเก้า

ร้อยสิบสามบาทถ้วน) อันเนืองจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชือไวรัส COVID-19  ดังนัน ตามขอ้กาํหนดในกฎหมายและ

ตามนโยบายบริษทัฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ สินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม  ใหก้บัผูถื้อหุน้ในปีนีได ้
   

  เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน ปี  กบัปีทีผา่น

มาไดด้งันี  

 

รายละเอยีดจา่ยเงินปันผล ปี 2564 ปี 2565 
. กําไ ร (ข าดทุ น ) ส ะ ส ม  สุ ท ธิ 

(บาท) 

15,595,244 (79,589,913) 

. จาํนวนหุน้ (หุน้) 854,999,928 854,999,928 

. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)  

(สําหรับงวดตังแต่วนัที  มกราคม ถึงวนัที  

มิถนุายน)         

- - 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายทงัสิน  - - 

. ปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 

      - เงินปันผล 

      - หุน้ปันผล 

- - 

เงินปันผลประจาํปีจ่ายทงัสิน (บาท) - - 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

 พิจารณางดการจ่ายปันผลและงดการจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 ในปีนี 
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การลงมติ  วาระนีจะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ ) 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  1.  ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้  กาํหนดวา่ “ในการประชุมสามญัประจาํปีทุก

ครัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึงในสาม ( / ) 

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวน

ใกลเ้คยีงทีสุดกบัส่วนหนึงในสาม ( / )  
 

  กรรมการทีจะออกในปีแรกและปีทีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ

บริษัทนันให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการคนทีอยู่ ในตําแหน่งนานที สุดนันเป็นผู ้ออกจากตําแห น่ง 

กรรมการทีออกตามวาระนนัอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได”้   

 

 2.  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมือวันที            

 พฤษภาคม  ดงันนัการพน้ตาํแหน่งตามวาระของกรรมการบริษทัฯ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  จึงมีกรรมการทีจะตอ้งออกตาม

วาระจาํนวน  ท่าน คือ  
    

1. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย ์

. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ 

. นายณรัล วิวรรธนไกร 
 

ในการสรรหากรรมการบริษทัฯ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชือบุคคลทีเห็นว่ามี

คุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม เพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัฯ ตาม

หลักเกณฑ์ทีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) 

รวมทงัแจง้ผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์ตงัแตว่นัที  ธนัวาคม  ถึงวนัที   

กุมภาพันธ์  เรือง การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือรับการ

พิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  เพอืใหค้ณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น

รายใดเสนอรายชือบคุคลเขา้มายงับริษทัฯ  

 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึงไม่รวมกรรมการบริษทัฯ      

ผูมี้ส่วนได้เสียในวาระนี ได้ร่วมกันพิจารณาประวติัและประสบการณ์ของ

กรรมการบริษทัฯ ทีออกจากตาํแหน่งตามวาระทงั  ท่านแลว้ เห็นว่าเป็นผูท้ีมี
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ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถ

บริหารงานของบริษทัฯ จนบรรลุผลสําเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน

ของบริษทัฯ และในส่วนของบุคคลทีจะถูกเสนอชือให้เป็นกรรมการอิสระนัน

ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จึงเห็น

ควรเสนอความเห็นต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพือนาํเสนอให้ทีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตงักรรมการบริษทัฯ ทีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ท่านขา้งตน้ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหนึง ทงันี 

ประวติักรรมการได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังนี      

(สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที ) 

 

การลงมติ  วาระนีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ดงันี   

 (1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีตนถือ 

 (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีมีอยูเ่ลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีทีเลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้ 

 (3)  บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตงั

เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนัน 

ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจํานวนกรรมการทีพึงจะมี หรือจะพึงเลือกตังในครังนันให้ผูเ้ป็น

ประธานในทีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ ) 

 

วาระท่ี 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการป ี2566 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ  และข้อ  ได้กาํหนดให้ทีประชุมสามัญ         

ผูถื้อหุ้นพิจารณาเรืองการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในการ

ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี ดังนัน จึงมีความจําเป็นจะต้องเสนอเรือง

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ให้ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี  

พจิารณา 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี  การ

ปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัฯ และเปรียบเทียบอา้งอิง

กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษทัฯ หรือใกล้เคียงกับ

บริษทัฯ ประกอบกบัขนาดธุรกิจของบริษทัฯแลว้ และไดเ้สนอความเห็นต่อที
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ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเพอืพิจารณา และนาํเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี   ตาม

รายละเอียดดงันี 

 

 ลำดับ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ปี 2565 
อัตราเดิม 

ปี 2566 
อัตราที่เสนอ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ   

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ ,  บาท  

- กรรมการ ,  บาท 

* ทงันี หากกรรมการท่านใดไดรั้บ

เลือกให้ดาํรงตาํแหน่งมากกว่า  

ตาํแหน่งในบริษทัฯ ใหก้รรมการ

ท่านนนัไดรั้บค่าตอบแทนราย

เดือนในอตัราทีสูงทีสุดอตัราเดียว  

** กรรมการทีเป็นผูบ้ริหารจะ

ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนของ

กรรมการอีก 

- ประธานกรรมการ ,  บาท  

- กรรมการ ,  บาท 

* ทงันี หากกรรมการท่านใดไดรั้บ

เลือกใหด้าํรงตาํแหน่งมากกว่า  

ตาํแหน่งในบริษทัฯ ใหก้รรมการ

ท่านนนัไดรั้บค่าตอบแทนราย

เดือนในอตัราทีสูงทีสุดอตัราเดียว  

** กรรมการทีเป็นผูบ้ริหารจะ

ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนของ

กรรมการอีก 

1.2 ค่าเบียประชุม 

(ต่อครัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ / กรรมการ 

,  บาท 

- ประธานกรรมการ / กรรมการ 

,  บาท 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ-

ตรวจสอบของบริษทัฯ 

  

 2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ           

,  บาท  

- กรรมการตรวจสอบ ,  บาท 

* ทงันี หากกรรมการท่านใดไดรั้บ

เลือกให้ดาํรงตาํแหน่งมากกว่า  

ตาํแหน่งในบริษทัฯ ให้

กรรมการท่านนนัไดรั้บ

ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราที

- ประธานกรรมการตรวจสอบ           

,  บาท  

- กรรมการตรวจสอบ ,  บาท 

* ทงันี หากกรรมการท่านใดไดรั้บ

เลือกใหด้าํรงตาํแหน่งมากกว่า  

ตาํแหน่งในบริษทัฯ ให้

กรรมการท่านนนัไดรั้บ

ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราที
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 ลำดับ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ปี 2565 
อัตราเดิม 

ปี 2566 
อัตราที่เสนอ 

สูงทีสุดอตัราเดียว  

** กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บ

เพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบ

เท่านนั จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน

รายเดือนในฐานะกรรมการของ

บริษทัอีก 

สูงทีสุดอตัราเดียว  

** กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บ

เพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบ

เท่านนั จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน

รายเดือนในฐานะกรรมการของ

บริษทัอีก 

2.2 ค่าเบียประชุม 

(ต่อครัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

   กรรมการตรวจสอบ ,  บาท 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

   กรรมการตรวจสอบ ,  บาท 

3. ค่ า เบี ยป ระชุ ม ก รรม ก าร 

ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณ า

ค่าตอบแทน (ต่อครัง ต่อ

คน) 

- ประธานกรรมการสรรหาและ 

   พิจารณาค่าตอบแทน  ,  บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน ,  บาท 

- ประธานกรรมการสรรหาและ 

   พิจารณาค่าตอบแทน  ,  บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน ,  บาท 

4. ค่ า เ บี ย ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ

กรรมการบริหารความเสียง 

(ตอ่ครัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการบริหารความ

เสียง ,  บาท  

- กรรมการบริหารความเสียง ,  

  บาท 

- ประธานกรรมการบริหารความ

เสียง ,  บาท  

- กรรมการบริหารความเสียง ,  

  บาท 

5. ค่ า เบี ยป ระ ชุ ม ก รรม ก าร      

ธรรมาภิบาล (ต่อครัง ต่อ

คน) 

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  

  ,  บาท  

- กรรมการธรรมาภิบาล ,  

บาท 

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  

  ,  บาท  

- กรรมการธรรมาภิบาล ,  

บาท 

6. โบนสักรรมการ ไม่มี ไม่มี 

 

การลงมติ    วาระนีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( / ) ของผูถื้อหุ้น

ซึงมาประชุม (ตามมาตรา  วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535) 
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วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบัญชีป ี2566 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  ตามมาตรา  แห่งพรบ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษทัฯ ข้อ   

กาํหนดให้ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตังผูส้อบบัญชีและกาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้แต่งตงั  

) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/ 

    หรือ 

2) นางสาววิไลพร เชาววิ์วฒัน์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ 

) นางนาํมนต ์เกิดมงคลชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  

แห่ง บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย

โดยให้คนใดคนหนึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯ ทงันีกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของของบริษทัฯ ประจาํปี  

เป็นจาํนวนเงิน , ,  บาท  (ตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที ) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  ได้พิจารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว 

เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตังผูส้อบบัญชีจากบริษัท 

สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยประจาํปี  

ดงันี  

) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/ 

    หรือ 
) นางสาววิไลพร เชาวว์ิวฒัน์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ 

) นางนาํมนต ์เกิดมงคลชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  

 ผูส้อบบญัชีทีไดรั้บการเสนอชือดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สีย

บริษัทฯ /บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว 

โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี   จ ํานวน 

, ,  บาท  ซึ งเพิมขึนจากปี   เป็นจํานวน ,  บาท โดยมี

รายละเอียด ดงันี     
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ค่าสอบบัญชีปี  ขา้งต้นนีไม่รวมค่าบริการอืน (Non-Audit Fee)  ซึงบริษัทฯ 

และบริษทัย่อยไม่มีค่าบริการอืน (Non-Audit Fee)  ทีจ่ายใหก้บัผูส้อบบญัชี 

 

  หมายเหตุ 1. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที นป. /  แนว

ทางการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีในตลาดทุนและการผ่อนผนัการหมุนเวียนผูส้อบ

บญัชีในตลาดทุน  ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผูส้อบบัญชีให้สอดคลอ้งกับ

มาตรฐานสากล โดยให้บริษทัจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมุนเวียน ผูส้อบ

บัญชีหากผูส้อบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าทีสอบทาน/ตรวจสอบและแสดง

ความเห็น ต่องบการเงินของบริษทัรวมแลว้  รอบปีบัญชีติดต่อกนั บริษทัจะ

แต่งตังผู ้สอบบัญชีรายเดิมได้เมือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย  รอบปีบัญชี

ติดต่อกัน  ทงันีเกณฑ์ดังกล่าวต่างจากเดิมทีต้องเปลียนเมือครบ  ปี และเวน้

วรรค  ปี ซึงจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชือมนัให้ผูล้งทุน

ในการใช้รายงานทางการเงินในการตดัสินใจลงทุน เริมบงัคบัใช้  มกราคม 

 เป็นตน้ไป 

 

การลงมติ  วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ ) 
 
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคบับริษัทฯ หมวด 3 ข้อ 31 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มี
อำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  การเสนอขอแกไ้ขขอ้บังคบับริษทัฯ ในครังนี เพืออนุมติัการแกไ้ขจาํนวนหรือ

ชือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชือผูกพนับริษทัให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

และคล่องตวัในการดาํเนินการเอกสารต่างๆ กบัหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง

มากขึน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน 

กรมสรรพากร หรือหน่วยงานอืนใดทีบริษทัฯ ดําเนินการติดต่อเป็นประจํา 

(ตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที ) 

ค่าสอบบัญชขีองบริษัทฯ ปี 2564 (บาท) ป ี2565 (บาท) 
.  ค่าสอบบญัชีงบการเงินสําหรับปี 804,000 840,000 

. ค่าสอบทานงบการเงินสําหรับไตรมาส 

(รวม 3 ไตรมาส) 

486,000 510,000 

รวม  1,290,000 1,350,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้น 

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด  ข้อ  จาํนวนหรือชือ

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือผกูพนับริษทั 

 

การลงมติ  วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของผูถื้อหุ้น

ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้  ง.) 
 

 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 อำนาจกรรมการบริษัท เรื่อง
การดำเนินการท่ีเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  การเสนอขอแกไ้ขเพิมเติมหนังสือรับรองบริษทั ขอ้  อาํนาจกรรมการบริษทั

ในครังนี เพืออนุมัติการแก้ไขเพิมเติมอํานาจกรรมการบริษัทฯ เกียวกับการ

ดาํเนินการทีเกียวกับหน่วยงานราชการ ทงันี เพือให้สอดคล้องกับการแก้ไข

ข้อบังคบัของบริษัทฯ หมวด  ข้อ  จาํนวนหรือชือกรรมการผูมี้อาํนาจลง

ลายมือชือผกูพนับริษทั  (ตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที ) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้น 

พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมอาํนาจกรรมการบริษทั เรืองการดาํเนินการที

เกียวกบัหน่วยงานราชการ 

 

การลงมติ  วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ ) 

 
วาระที่ 10  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรืองอืน ๆ นัน บริษทัฯ ไม่มีเรืองเสนอให้ทีประชุมพิจารณาโดย

บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญ    

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี  ตามหลกัเกณฑ์ทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์

ของบริษัทฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทังแจ้ง

ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์ตังแต่วนัที 6 ธันวาคม 

 ถึงวนัที  กุมภาพนัธ์  เรือง การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระการ

ประชุม และเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั ใน

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจําปี   เพือให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
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พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเพิมวาระการประชุม

ล่วงหน้า อย่างไรก็ดี ตามมาตรา  วรรคสอง แห่งพรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั 

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้  ไดก้าํหนดให้ผูถื้อหุ้นซึงมีหุ้นนับรวมกนัได้

ไม่นอ้ยกวา่  ใน  ( / ) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมดจะขอให้ทีประชุม

พจิารณาเรืองอืนนอกจากทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญนดัประชุมอีกก็ได ้ 

 
 

 บริษทัฯ ได้กาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ ประจาํปี 

 ในวนัที  มีนาคม  

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั และเวลาดังกล่าว ทังนี บริษัทฯ จัดการ

ประชุมขึนในรูปแบบผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใชร้ะบบของบริษทั ควิดแลบ จาํกดั ซึงเป็นผู ้

ให้บริการทีไดรั้บหนงัสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษา

ความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ 

ทงันี ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาขอ้ปฏิบตัิสาํหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) และการมอบฉันทะดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  โดยบริษทัฯ จะดาํเนินการ

ประชุมตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุม ตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวิบูลย ์อุตสาหจิต) 

                                                               ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

                                                    บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 















































สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  

 

ข้อมูลเบืองต้นของกรรมการบริษัท ฯ 

 

ชือ-นามสกุล  นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย ์

อาย ุ   60 ปี 

ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วันทีดํารงตําแหน่ง  พฤศจิกายน  

การศึกษา ปริญญาตรี สาขา Marketing, Bentley University, USA 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คอร์ส ปีทีรับการอบรม 

Director Accreditation Program (DAP) 2556 

 

ประวัติการอบรมอืนๆ 

- อบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท. )  
 

ประสบการณ์การทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2544 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สปา 

 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สปา 

2548 - ปัจจบุนั 

2556 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จาํกดั 

 

โรงเเรมและร้านอาหาร 

 

2550 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสเเลบ็ จาํกดั 

 

จาํหน่ายผลิตภณัฑส์ปา 

 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั สยามเวลเนส เอด็ยเูคชนั จาํกดั โรงเรียนสอนนวดแผนไทย 

2556 - ปัจจบุนั 

 

อปุนายกสมาคม 

ประธานคณะอนุกรรมการ 

ฝ่ายความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศ 

สมาคมสปาไทย สมาคม 

 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จี.จี.พี.พร็อพเพอร์ตี จาํกดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์



สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  

ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ตําแหน่งอืนในปัจจุบัน 

 กจิการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน จาํนวน  บริษทั  

 กจิการทีมิใช่บริษัทจดทะเบียน จาํนวน  บริษทั ไดแ้ก่ 

   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จาํกดั 

   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั สยามเวลเนสเเล็บ จาํกดั 

   - กรรมการ บริษทั สยามเวลเนส เอ็ดยเูคชนั จาํกดั 

   - กรรมการ บริษทั จี.จี.พี. พร็อพเพอร์ตี จาํกดั 

- อุปนายก สมาคมสปาไทย 

 กจิการอนื  ๆทีอาจทําให้เกดิความขัดแข้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จาํนวน  บริษทั  

ความเชียวชาญ Operation and Marketing 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครัง (ระหวา่งวนัที  มกราคม 2565 

- 31 ธนัวาคม 2565) 

 

 

 

 



สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  

 

ข้อมูลเบืองต้นของกรรมการบริษัทฯ  

 

ชือ-นามสกุล  นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค ์

อาย ุ   61 ปี 

ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาล 

วันทีดํารงตําแหน่ง  พฤศจิกายน  

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท สาขา Graphic Design, California State University, USA 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คอร์ส ปีทีรับการอบรม 

Director Accreditation Program (DAP) 2556 

 

ประสบการณ์การทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2553 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการธรรมาภิบาล 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

สปา 

 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามเวลเนสเเลบ็ จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑส์ปา 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จาํกดั โรงเเรมและร้านอาหาร 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชียนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี จาํกดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

2556 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการ 

 

 

บริษทั อุตสาหจิตโฮลดิง จาํกดั 

 

 

ธุรกิจโฮลดิง ถือหุ้นใน

บริษทัในเครือ ซึงดาํเนิน

ธุรกิจสิงพิมพแ์ละ

เซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซเบอร์พรินทก์รุ๊ป จาํกดั สิงพมิพ ์

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลมเกลียวพฒันา จาํกดั อสังหาริมทรัพย ์

2532 - 2556 กรรมการ บริษทั บี.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์

2548 - 2556 กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

บริษทั ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรินท ์จาํกดั สิงพมิพ ์

 



สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  

ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภบิาล  

                                        บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งอืนในปัจจุบัน 

 กจิการทีเป็นบริษัทจดทะเบยีน จาํนวน  บริษทั  

 กจิการทีมิใช่บริษัทจดทะเบยีน จาํนวน  บริษทั ไดแ้ก่ 

   - กรรมการ บริษทั สยามเวลเนสเเลบ็ จาํกดั 

   - กรรมการ บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จาํกดั 

   - กรรมการ บริษทั เอเชียนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั อุตสาหจิตโฮลดิง จาํกัด 

- กรรมการ บริษทั ไซเบอร์พรินทก์รุ๊ป จาํกดั 

- กรรมการ บริษทั กลมเกลียวพฒันา จาํกดั 

 กจิการอืนๆ ทีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ จาํนวน  บริษทั  

ความเชียวชาญ สถาปัตยกรรม Graphic Design และบริหารธุรกิจ 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครัง (ระหวา่งวนัที  มกราคม  

-  ธนัวาคม ) 

 



สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  

 

ข้อมูลเบืองต้นของกรรมการบริษัทฯ  

 

ชือ-นามสกุล  นายณรัล วิวรรธนไกร 

อาย ุ   35 ปี 

ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร          

/ กรรมการบริหารความเสียง  

วันทีดํารงตําแหน่ง  มีนาคม  

การศึกษา ปริญญาตรี สาขา Economics / Political Studies, University of Auckland,            

New Zealand 

 ปริญญาโท สาขา Marketing / Strategic Management สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คอร์ส ปีทีรับการอบรม 

Director Accreditation Program (DAP) 2556 

Risk Management Program (RMP) 2557 

 

ประสบการณ์การทํางาน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2553 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความ

เสียง 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

สปา 

 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษทั เอเชียนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี จาํกดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

 - ปัจจบุนั กรรมการและ

กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จาํกดั โรงแรมและร้านอาหาร 

 - ปัจจบุนั กรรมการและ

กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสแล็บ จาํกดั ผลิตภณัฑส์ปา 

- ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จี.จี.พี.พร็อพเพอร์ตี จาํกดั ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์

2551 - 2552 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษทั ไซเบอร์พรินท ์จาํกดั สิงพมิพ ์

 



สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  

ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการ รองกรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสียง 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งอืนในปัจจุบัน 

 กจิการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน จาํนวน  บริษทั  

 กจิการทีมิใช่บริษัทจดทะเบียน จาํนวน  บริษทั ไดแ้ก่ 

   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จาํกดั 

   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั สยามเวลเนสแล็บ จาํกดั  

   - กรรมการ บริษทั เอเชียนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี จาํกดั 

   - กรรมการ บริษทั จี.จี.พี. พร็อพเพอร์ตี จาํกดั  

 กจิการอืนๆ ทีอาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ จาํนวน  บริษทั  

ความเชียวชาญ Marketing  

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครัง (ระหวา่งวนัที  มกราคม  

-  ธนัวาคม ) 

 

 

 



ประวติัของผูส้อบบญัชี

ชือ

สาํนักงานผู้สอบบญัชี

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที

ระยะเวลาการทาํงาน

ตาํแหน่ง

นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต

บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด

6014

มากกว่า 20 ปี

หุน้ส่วน

คุณสมบติั

- ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ประวติัการศึกษา

- บญัชบีณัฑติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

- บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- ปฏิบตัิงานด้านการสอบบญัชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจหลกัทรพัย์ และ

ธุรกจิบรกิาร ซึงครอบคลุมกจิการทงัทีเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และธุรกจิ

ต่างประเทศทมีสีาขาอยู่ทวัโลก

- มปีระสบการณ์ทสีําคญัครอบคลุมทงังานดา้นการตรวจสอบบญัช ีการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบการควบคุม

ภายใน การเสนอขายหุน้เป็นการทวัไป รวมถงึการใหค้ําปรกึษาอนื ๆ แก่ลูกคา้ตรวจสอบบญัชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบญัชี กบับริษัท / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติ

บุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง อนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได้อย่างอิสระ

- ไม่ม ี–

ประวติัทําผิดกฎหมาย

- ไม่ม ี–

เบอรโ์ทรศพัท์และอีเมล์ทีสามารถติดต่อได้

โทรศพัท์

แฟกซ์

อเีมล

02 264 0777 / 02 264 9090

02 264 0789-90

kirdsiri.kanjanaprakasit@th.ey.com

Butsaba
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4



ประวติัของผูส้อบบญัชี

ชือ

สาํนักงานผู้สอบบญัชี

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที

ระยะเวลาการทาํงาน

ตาํแหน่ง

นางสาววิไลพร เชาววิ์วฒัน์กุล

บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด

9309

มากกว่า 20 ปี

หุน้ส่วน

คุณสมบติั

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวชิาชพีบญัชี

ประวติัการศึกษา

- บญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประสบการณ์

- ปฏิบตังิานด้านการสอบบญัชธีุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ธุรกจิการผลติและการจดัจําหน่าย และ

ธุรกจิบรกิาร ซึงครอบคลุมกิจการทงัทเีป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และธุรกจิ

ต่างประเทศทมีสีาขาอยู่ทวัโลก

- มีประสบการณ์ทีสําคญัครอบคลุมทงังานด้านการตรวจสอบบญัช ีการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบการควบคุม

ภายใน การเสนอขายหุน้เป็นการทวัไป รวมถงึการใหค้ําปรกึษาอนื ๆ แก่ลูกคา้ตรวจสอบบญัชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบญัชี กบับริษัท / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติ

บุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง อนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได้อย่างอิสระ

- ไม่มี –

ประวติัทําผิดกฎหมาย

- ไม่มี –

เบอรโ์ทรศพัท์และอีเมลที์สามารถติดต่อได้

โทรศพัท์

แฟกซ์

อเีมล

02 264 0777 / 02 264 9090

02 264 0789-90

wilaiporn.chaowiwatkul@th.ey.com

Butsaba
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4



ประวติัของผูส้อบบญัชี

ชือ

สาํนักงานผู้สอบบญัชี

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที

ระยะเวลาการทาํงาน

ตาํแหน่ง

นางนํามนต์ เกิดมงคลชยั

บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด

8368

มากกว่า 20 ปี

หุน้ส่วน

คุณสมบติั

- ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวชิาชพีบญัชี

ประวติัการศึกษา

- บญัชบีณัฑิต (เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประสบการณ์

- ปฏิบตังิานด้านการสอบบญัชธุีรกิจต่างๆ เช่น ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิการผลติและการจดั

จําหน่ายและธรุกิจบรกิาร ซงึครอบคลุมกิจการทงัทเีป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และธุรกจิต่างประเทศทมีสีาขาอยู่ทวัโลก

- มีประสบการณ์ทีสําคญัครอบคลุมทงังานด้านการตรวจสอบบญัช ีการตรวจสอบประสิทธภิาพระบบการควบคุม

ภายใน การเสนอขายหุน้เป็นการทวัไป รวมถงึการใหค้ําปรกึษาอนื ๆ แก่ลูกคา้ตรวจสอบบญัชี

การมีส่วนได้ส่วนเสียอืนนอกเหนือจากการให้บริการสอบบญัชี กบับริษัท / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือนิติ

บุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง อนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได้อย่างอิสระ

- ไม่ม ี–

ประวติัทําผิดกฎหมาย

- ไม่ม ี–

เบอรโ์ทรศพัท์และอีเมล์ทีสามารถติดต่อได้

โทรศพัท์

แฟกซ์

อเีมล

02 264 0777 / 02 264 9090

02 264 0789-90

nummon.kerdmongkhonchai@th.ey.com

Butsaba
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4



  สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  

 

1 
 

 
หมวด 3 

กรรมการและอำนาจกรรมการ 
 

ข้อบงัคบัปัจจุบัน ข้อบงัคบัใหม่ที่ขอแก้ไข 
ขอ้ . จํานวนหรือชือกรรมการผู ้มีอ ํานาจลงลายมือชือ

ผกูพนับริษทัไดน้นั ให้กรรมการสองคนลงลายมือชือ

ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท โดยที

ประชุมผูถ้ือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนด

รายชือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือผูกพนับริษทั

ได ้

ขอ้ . จาํนวนหรือชือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือ

ผูกพนับริษทัไดน้ัน ให้กรรมการสองคนลงลายมือ

ชือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษทั ยกเว้น
การดำเนินการหรือการลงนามเอกสารในเรื่องต่างๆ 
เกี่ ยวกับกระทรวงพ าณิ ชย์  กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพากร และ/หรือ
หน่วยงานราชการอื่นทั้งหมด ให้กรรมการหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท โดย

ทีประชุมผู ้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอ ํานาจ

กําหนดรายชือกรรมการผูม้ีอ ํานาจลงลายมือชือ

ผกูพนับริษทัได ้

 
 
 
 
 

 

 

 



  สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  

 

 
หนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  

 
ปัจจุบัน ท่ีขอแก้ไข 

นายวิบูลย ์อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย ์

หรือ นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการสองในสามลงลายมือ

ชือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษทั 

นายวิบูลย ์อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย ์

หรือ นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการสองในสามลงลายมือ

ชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเว้นการ
ดำเนินการหรือการลงนามเอกสารในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นท้ังหมด ให้
นายวิบูลย์ อุตสาหจิต หรือ นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ 
หรือ นายณรัล วิวรรธนไกร กรรมการคนใดคนหนึ่งลง
ลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 เขยีนที        

วนัที   เดือน            พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้                  สัญชาติ                                       

อยูบ่า้นเลขที   ถนน    ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม                                                 หุ้น  และ

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง  ดงันี 

 หุ้นสามญั                                                               หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ                                                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

 ( )                                                                                                            อายุ                     ปี อยูบ่า้นเลขที                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์             หรือ  

 ( )                                                                                                            อายุ                     ปี อยูบ่า้นเลขที                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์             หรือ  

 ( )                                                                                                            อายุ                     ปี อยูบ่า้นเลขที                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์               

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพอืเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น             

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี  จดัขึนในรูปแบบการประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัศุกร์ที  เมษายน 

 เวลา .  น. หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย 

กิจการใดทีผูรั้บมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุมนนั ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 ลงชือ   ผูม้อบฉนัทะ 

  ( )  

 ลงชือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

 ลงชือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

 ลงชือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

หมายเหตุ 
ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

 
                          แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน)                                 สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  

           ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้ เร่ือง กำหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

 

 



   

 

 

 

 

 

 เขียนที        

วนัที   เดือน            พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้                  สัญชาติ                                       

อยูบ่า้นเลขที   ถนน    ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม                                                 หุ้น  และ

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง ดงันี  

 หุ้นสามญั                                                               หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ                                                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

 ( )                                                                                                            อายุ                     ปี อยูบ่า้นเลขที                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์             หรือ  

 ( )                                                                                                            อายุ                     ปี อยูบ่า้นเลขที                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์             หรือ  

 ( )                                                                                                            อายุ                     ปี อยูบ่า้นเลขที                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์               

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น             

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ประจาํปี  จดัขึนในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัศุกร์ที  เมษายน 

 เวลา .  น. หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย 

( )  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี  

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีกำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะท่ีละเอยีดชัดเจนตายตัว) 
           ท้ายประกาศกรมพัฒนาธรุกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนงัสอืมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

สิงทีส่งมาด้วยลาํดบัที  
 



 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุัติงบการเงิน ประจำป ี 2565  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2565 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที่ 4 พิจารณางดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี  
                2565

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ             

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

   การแต่งตงักรรมการทงัชุด 

      เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล  

1. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย ์(กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน) 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

2. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค ์(กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาล) 

         เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

3. นายณรัล วิวรรธนไกร (กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง)                             

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2566 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบรษิทัฯ หมวด 3 ข้อ 31 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ 
 ผูกพันบริษทั 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 



 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 อำนาจกรรมการบริษัท เรื่องการดำเนินการที่เกี่ยวกบัหน่วยงาน 
                 ราชการ 

 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
วาระที่ 10  เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี)  
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะนี  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนนัไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีทีทีประชุมมี

การพจิารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบไุวข้า้งตน้   รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  

ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

กิจการใดทีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 

 ลงชือ   ผูม้อบฉันทะ 

  ( )  

 ลงชือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

 ลงชือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

 ลงชือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุ้นทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
2. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีทีมีวาระทีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ        



ใบประจำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี  จดัขึนในรูปแบบการประชุมผา่นสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

ในวนัศุกร์ที  เมษายน  เวลา .  น. หรือทจีะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย

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

 
วาระที ……  เรือง ....................................................................................................                 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที ……  เรือง ....................................................................................................                 

(ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที ……  เรือง ....................................................................................................                 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที ……  เรือง ....................................................................................................                 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที ……  เรือง เลือกตงักรรมการ (ต่อ)               

ชื่อกรรมการ....................................................................................................       

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ....................................................................................................       

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ....................................................................................................       

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 



 
 
 

 เขียนที        

วนัที   เดือน   พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้                                                                

สาํนกังานตงัอยูเ่ลขท ี  ถนน    ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................................                                                                                        

ซึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม                                                 หุ้น  และ         

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง ดงันี 

 หุ้นสามญั                                                               หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 

  หุ้นบุริมสิทธิ                                                          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง  

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

 ( )                                                                                                            อายุ                     ปี อยูบ่า้นเลขที                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์             หรือ  

 ( )                                                                                                            อายุ                     ปี อยูบ่า้นเลขที                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์             หรือ  

 ( )                                                                                                            อายุ                     ปี อยูบ่า้นเลขที                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์               

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้ เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น             

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี  จดัขึนในรูปแบบการประชุมผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัศุกร์ที  เมษายน 

 เวลา .  น. หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดงันี 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  หุ้นสามญั หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้            เสียง 

  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้            เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้งัหมด   เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 
 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เปน็ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 
           ท้ายประกาศกรมพัฒนาธรุกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนงัสอืมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

 

 

 

 

 

สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  



  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที่ 4 พิจารณางดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี  
                2565 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ             

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

   การแต่งตงักรรมการทงัชุด 

      เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล  

1. นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย ์(กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน) 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

2. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค ์(กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาล) 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

3. นายณรัล วิวรรธนไกร (กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสียง)                          

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระที่ 6  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชปีี 2566 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 

 



วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบรษิทัฯ หมวด 3 ข้อ 31 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ 
 ผูกพันบริษทั 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 อำนาจกรรมการบริษัท เร่ืองการดำเนินการท่ีเกี่ยวกบัหน่วยงาน 
                 ราชการ 

 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
วาระที่ 10  เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี)  
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง

นนัไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีทีทีประชุมมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 

ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 ลงชือ   ผูม้อบฉันทะ 

  ( ) 

 ลงชือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงชือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงชือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นีใช้เฉพาะกรณีทีผูถื้อหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านนั 

 



2. หลกัฐานทีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 ( ) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน   

 ( ) หนงัสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



ใบประจำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี  จดัขนึในรูปแบบการประชุมผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

ในวนัศุกร์ที  เมษายน  เวลา .  น. หรือทจีะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอนืดว้ย 

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

 
วาระที ……  เรือง ....................................................................................................                 

(ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 

วาระที ……  เรือง ....................................................................................................                 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 

วาระที ……  เรือง ....................................................................................................                 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 

วาระที ……  เรือง ....................................................................................................                 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 

วาระที ……  เรือง เลือกตงักรรมการ (ต่อ)               

ชื่อกรรมการ....................................................................................................       

  เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

ชื่อกรรมการ....................................................................................................       

  เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
ชื่อกรรมการ....................................................................................................       

     เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 



นิยามกรรมการอิสระ 
และข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
นิยามกรรมการอิสระ 

1.  เป็นกรรมการทีถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ  

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยให้

นบัรวมการถือหุ้นของผูท้ีเกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ทีปรึกษาทีได้รับ

เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั

ย่อยลาํดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงั  ทงันี ลกัษณะตอ้งห้าม

ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึง

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะทีเป็น บิดามารดา คู่สมรส 

พีน้อง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้

อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลทีจะไดรั้บการเสนอชือเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่  หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนัน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงั ทงันี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจให้

รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. /  เรืองการขออนุญาต

และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ทีออกใหม่ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง  รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือ

ประกอบกิจการ  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ

การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คาํประกัน การให้สินทรัพย์

เป็นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ

คู่สัญญา มีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของ

บริษทัฯ หรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า ทงันี การคาํนวณภาระหนี

ดังก ล่ าวให้ เป็นไปตามวิธี การคํานวณ มูลค่ าของรายก ารที เกียวโยงกัน ตามป ระกาศ

สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  



คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่

ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง  ปีก่อนวนัทีมี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงั  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมาย

หรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า  ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ ่

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้น

ทีมีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนนัดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตงั  

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซึงเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกับกิจการของบริษทัฯ 

หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  ของ

จาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกียวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ 

10. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัร่วมลาํดับลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะทีเป็นบริษทัจด

ทะเบียน 

 

ทังนี นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ นัน มีความเข้มข้นเท่ากันกับข้อกาํหนดขนัตาํของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัเพือประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ 

 

1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ  อาย ุ56 ปี 
กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล 
ท่ีอยู่ 3/1 ซ.ปุณณวถิี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุม  
- ไม่มี 

 

 

 

 

 



                                                    สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 
                 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
 

 

เขียนที.......................................................................................... 
 

วนัที..................เดือน.....................................พ.ศ....................... 

 

ขา้พเจา้.............................................................................................สัญชาติ...................................อยู่บา้นเลขที................................... 

ถนน........................................................ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต....................................................

จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์....................................................โทรศพัท์มือถือ..............................................

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น.....................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม.......................................................................หุ้น  

 

ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นครังที /  ซึงจะจัดขึนในรูปแบบผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัที  เมษายน  เวลา .  น. โดย; 
 

 เขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง และขอให้บริษทัส่งชือผูใ้ช ้ (Username) รหสัผูใ้ช ้ (Password) พร้อมเวบ็ลิงค ์ (Web Link) 

เพอืเขา้ร่วมประชุมมาทีอีเมล (e-mail) ........................................................................................................................................... 

 มอบฉนัทะให้ นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................................................................................  

 เขา้ร่วมประชุมแทน และขอให้บริษทัส่งชือผูใ้ช ้ (Username) รหสัผูใ้ช ้ (Password) พร้อมเวบ็ลิงค ์ (Web Link) เพอืเขา้ร่วม

ประชุมมาใหผู้รั้บมอบฉนัทะทีอเีมล (e-mail) ................................................................................................................................... 

 

    ลงชือ .................................................................................ผูถื้อหุ้น 

 

                                                                             (..................................................................................) 

 

    ลงชือ .................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ   

                          

            (...............................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 
                 

 

หมายเหตุ:  

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ทีกรอกขอ้มูลครบถว้น พร้อมแนบ

เอกสารยืนยนัตวัตนตามทีกาํหนดใน “ขอ้ปฏิบตัิสําหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการ

มอบฉันทะ” (สิงทีส่งมาดว้ยลาํดับที ) มาให้บริษทัภายใน วันที่ 6 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทาง

ต่อไปนี 

•  ช่องทาง Email: pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com   หรือ                                                                                                     
• ช่องทางไปรษณีย์:   

สาํนกัเลขานุการบริษทั  

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                    

เลขที  ,  อาคารบี.ย.ูเพลส ชนัที  ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์  

 



                                                    สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  
                    

 

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
และการมอบฉันทะ 

 

 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-AGM  
1.1  โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิงทีส่งมาดว้ย ) โดย

ขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ และแนบสาํเนาเอกสารแสดงตวัตนเพือยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงันี        

                                                                                       

•  สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา – สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือสาํเนาเอกสาร

อนืซึงออกโดยหน่วยงานราชการ ทียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
                                                                        

•  สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอาํนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะทีลงนามครบถว้น พร้อมเอกสาร

ประกอบตามรายละเอียดทีระบุในหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหนา้ถดัไป   
 

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตน

ดงักล่าวขา้งตน้ให้บริษทัภายใน วนัท่ี 6 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่าน้ัน ผา่นช่องทาง ดงันี   

•  ช่องทาง Email: pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com   หรือ                                                                                                     
•  ช่องทางไปรษณีย์:   

สาํนกัเลขานุการบริษทั  

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                    

เลขที  ,  อาคารบี.ย.ูเพลส ชนัที  ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์  
 

1.2  เมือบริษทัไดรั้บเอกสารตามขอ้ 1.1 จากท่าน บริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบเอกสารเพือยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม โดย

เมือผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัจะจดัส่งชือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) พร้อม WebLink ในการ

เขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail) 
 

ทงันี ขอให้ท่านเก็บรักษาชือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผูอื้น และในกรณี

ทีชือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บภายในวนัที  เมษายน 2566 กรุณา

ติดต่อบริษทั ควิดแลบ จาํกดั บริษทัผูใ้ห้บริการการจดัประชุม E-AGM โทรศพัท์ -  หรือ -  อีเมล 

info@quidlab.com หรือติดตอ่มายงับริษทัโดยทนัทีทีเบอร์โทรศพัท ์ - -  ต่อ ,  หรือ  
 

1.3  ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ทีบริษทัไดส่้งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอยีด ทงันี 

ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริมการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการ

ประชุมจะเริมในเวลา 10.00 น. เท่านนั 
 

1.4  สําหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได ้โดยลงคะแนน “เห็น

ดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีทีท่านไม่ลงคะแนนสําหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่าน

เป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

 

 
  



                                                    สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  
                    

1.5  กรณีทีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม 

กรุณาติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จาํกดั ซึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั โดยบริษทัจะระบุช่อง

ทางการติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จาํกดั ไวใ้นอีเมลทีไดส่้งชือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ให้ท่าน  
 

2.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM                                                                                                 
สําหรับผูถื้อหุ้นทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ได ้ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอืนหรือกรรมการอิสระของ

บริษทัดงัต่อไปนีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน  
 

•  นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการอสิระ อาย ุ  ปี                                                                                                         

ทีอยู ่ /  ซ.ปุณณวถีิ  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

(กรรมการอสิระขา้งตน้ไม่มีส่วนไดเ้สียพเิศษทีแตกต่างจากกรรมการคนอืนๆ ในทุกวาระทีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้น ครังที /  นี) 
 

ทงันี ขอให้ผูถื้อหุ้นกรอกขอ้ความและลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะทีบริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น หรือสามารถ

ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที  https://www.siamwellnessgroup.com/investor_relations/public_download/ และส่ง

หนังสือมอบฉันทะและสําเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามทีระบุดา้นล่างนี) ให้บริษทัภายในวันท่ี 6 เมษายน 
2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผา่นช่องทางดงันี 
 

•  ช่องทาง Email: pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com   หรือ                                                                                                     
•  ช่องทางไปรษณีย์:   

สาํนกัเลขานุการบริษทั  

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                    

เลขที  ,  อาคารบี.ย.ูเพลส ชนัที  ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์  

 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ            

ผูถ้ือหุ้นมอบฉันทะ 
                                                                                                                                                              

1.  หนงัสือมอบฉนัทะทีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชือของผูม้อบฉนัทะและผูร้ับมอบฉันทะ และ                              

2. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางทียงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกตอ้งของผู ้

มอบฉันทะ และ                                                                                                                                                                            

3.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูรั้บ

มอบฉันทะ                       

                                                             
 

นิติบุคคลมอบฉันทะ 
                                                                                                                                                                                                        

1.  หนังสือมอบฉันทะทีกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชือของผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน รวมทงัตรา

ประทบัของนิติบุคคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือชือของผูรั้บมอบฉนัทะ และ                                                                                    

2.  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะ ซึงลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกตอ้งและออกให้ไม่เกิน 6 

เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น และ                                                                                                                                                                   

3.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูมี้

อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนนั (ผูม้อบฉนัทะ) และ                                                                                                                                                  
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4.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอาย ุและลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูรั้บ

มอบฉันทะ  
 

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบคุคลจดทะเบียนต่างชาติ 
กรณีทีเอกสารหรือหลกัฐานทีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแสดงเอกสารคาํ

แปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึงลงนามรับรองคาํแปลโดยผูถื้อหุ้น หรือโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลทีเป็นผูถื้อหุ้น 
 

3.  ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกีย่วข้องกับบริษัทและวาระการประชมุ E-AGM มีดงันี     
                                                                                                                                         

3.1  ระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุ้นทีเข้าร่วมประชุมสามารถส่งคาํแนะนําหรือคาํถามได้ผ่านระบบการประชุม E-

AGM 
 

3.2  ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหน้าให้บริษทัก่อนวนัประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคาํถามล่วงหนา้สําหรับ

การประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิงทีส่งมาดว้ย หมายเลข ) ทีกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษทั

ภายใน วันท่ี 6 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผา่นช่องทาง ต่อไปนี 
 

•  ช่องทาง Email: pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com   หรือ                                                                                                     
•  ช่องทางไปรษณีย์:   

สาํนกัเลขานุการบริษทั  

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                    

เลขที  ,  อาคารบี.ย.ูเพลส ชนัที  ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์  
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แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
 

 

 

วนัที..................เดือน.................................พ.ศ..................... 

 

ขา้พเจา้.........................................................................................สัญชาติ...................................อยูบ่า้นเลขที...........................  
 

ถนน........................................................ตาํบล/แขวง.........................................อาํเภอ/เขต....................................................... 
 

จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์....................................อีเมล (e-maiil)................................................... 
 

โทรศพัท.์.............................................................เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น....................................................................................... 

 

เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม...................................................หุ้น  

 

ขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย (ถา้มี)..................................................................................................................................................... 
 

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

คาํถาม 

1) .............................................................................................................................................................................................  

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

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

2)................................................................................................................................................................................................

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

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

3)................................................................................................................................................................................................

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

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

 

 

ลงชือ .................................................................................ผูถื้อหุ้น  

         

(..................................................................................) 
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หมายเหตุ:  

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคาํถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ทีกรอกขอ้มูลครบถว้น มาให้

บริษทัภายในวันท่ี 6 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทางตอ่ไปนี 
 

•  ช่องทาง Email: pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com   หรือ                                                                                                     
•  ช่องทางไปรษณีย์:   

สาํนกัเลขานุการบริษทั  

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                    

เลขที  ,  อาคารบี.ย.ูเพลส ชนัที  ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์  
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ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวด 3 
กรรมการและอำนาจกรรมการ 

 

ขอ้ . ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี 

 

 (1) ผูถ้ือหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ทีตนถือ 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีมีอยูเ่ลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีทีเลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง

ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  

(3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตงัเป็น

กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีที

บุคคลซึงได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน

กรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนนัให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง 

ชีขาด 

 

ขอ้ . ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวน

หนึงในสาม (1/3) ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย

จาํนวนใกลเ้คียงทีสุดกบัส่วนหนึงในสาม (1/3)  

 

 กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ

บริษทันันให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ใน

ตาํแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการทีออกตามวาระนนัอาจถูกเลือกเขา้

มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

 

ขอ้ . จาํนวนหรือชือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงลายมือชือผูกพนับริษทัไดน้นั ให้กรรมการสองคนลง

ลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญ ของบริษัท โดยที ประชุมผู ้ถือ หุ้นห รือ

คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดรายชือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือผกูพนับริษทัได ้
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ขอ้ . บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแลว้แต่ทีประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวลั 

เบียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน ตามขอ้บงัคบัหรือ

ตามทีทีประชุมผู ้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลักเกณ ฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี               

การเปลียนแปลงก็ได ้และนอกจากนันให้ไดรั้บเบียเลียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบ

ของบริษทั 

 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจา้งของบริษทั ซึงไดรั้บ

เลือกตังเป็นกรรมการในอันทีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็น

พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแยง้กับการดํารง

คุณสมบตัิของกรรมการทีเป็นอิสระตามทีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

จะกาํหนด 

 

หมวด 4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ . การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัให้จดัขึน ณ ท้องทีอันเป็นทีตงัสํานักงานใหญ่ของบริษัท 

หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะกาํหนด 

 

ขอ้ . ให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึง ( ) ครัง การประชุมเช่นว่านีให้เรียกว่า 

“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดังกล่าวให้จดัให้มีขึนภายในสี (4) เดือนภายหลงัวนั

สินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอืน ๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวิสามญั” 

 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเมือผูถื้อหุ้นคน

หนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของจาํนวนหุ้นที

จาํหน่ายได้ทงัหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

เมือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือ
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ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในสีสิบห้า 

(45) วนันบัแต่วนัทีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

 

ขอ้ . ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนัน ให้คณะกรรมการจัดทาํหนังสือนัดประชุมระบุ

สถานที วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วย

รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรืองทีเสนอเพือทราบ เพืออนุมติั หรือ

เพือพิจารณา พร้อมทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น

และนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 

และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนั

ประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

 

ขอ้ . ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้

ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทงัหมด 

และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้

ทงัหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 

 ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึง (1) ชวัโมง 

จาํนวนผูถ้ือหุ้นซึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีกาํหนดไว ้หากว่าการ

ประชุมผูถ้ือหุ้นนันได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการ

ประชุมผูถื้อหุ้นนันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และ

ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชุมครังหลงันีไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ . ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถ้ือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

แทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือลงลายมือชือผูม้อบฉันทะ และทาํตาม

แบบทีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกัดกาํหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือ

บุคคลซึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานทีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม 

และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปนี 

 ก. จาํนวนหุน้ทีผูม้อบฉนัทะนนัถืออยู่ 

 ข. ชือผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ค. ครังทีของการประชุมทีมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ขอ้ . การประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม 

เวน้แต่ทีประชุมจะมีมติให้เปลียนลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม 

 

 เมือทีประชุมพิจารณาเรืองตามระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมครบถว้น

แลว้ ผูถื้อหุน้ซึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่าย

ไดท้งัหมด อาจขอให้ทีประชุมพิจาณาเรืองอืน นอกจากทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชุม

ได ้

 

 ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรืองตามระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือ

เรืองทีผูถื้อหุ้นเสนอเพิมเติมไม่เสร็จ และจาํเป็นตอ้งเลือนการพิจารณา ให้ทีประชุมกาํหนด

สถานที วนั และเวลาทีจะประชุมครังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม

ระบุสถานที วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั

ก่อนการประชุม ทงันีให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม 

(3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

 

ขอ้ . ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในที

ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าทีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ

เป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ให้ผูถื้อ

หุน้ซึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึงเป็นประธานในทีประชุม 

 

ขอ้ . ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ 

 

 ในกรณีทีผู ้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองใด ผู ้ถือหุ้นจะไม่มี สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรืองนนั นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการ 

 

ขอ้ . การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในทีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้

แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนในขอ้บงัคบันี หรือกรณีอืนตามทีกฎหมายจะกาํหนดไว ้หรือ

ในกรณีดังต่อไปนีจะตอ้งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอืน 

ข. การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของ

บริษทั 

ค. การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทังหมดหรือ

บางส่วนทีสําคญั การมอบหมายให้บุคคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการ

รวมกิจการกบับุคคลอืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 ง. การแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

 จ. การเพมิทุน หรือการลดทุนของบริษทั  

 ฉ. การออกหุน้กู ้

 ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั 

ซ. การออกหุ้นเพือชําระหนีตามโครงการแปลงหนีเป็นทุนตามทีกําหนดไว้ใน

พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัที ) พ.ศ.  

 

ขอ้ . กิจการอนัทีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการ

ของบริษทัในรอบปีทีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีทีผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุสาํรอง 

(4) พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทน 

(5) พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอืนๆ  

หมวด 6 
เงินปันผล และเงินสำรอง 

 

ขอ้ . ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของทีประชุมผูถ้ือหุ้น หรือมติของ

คณะกรรมการกรณีทีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 

 การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถ้ือหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงิน

ปันผลนนัทางหนงัสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปัน

ผลดงักล่าวภายในหนึง (1) เดือนนบัแต่วนัทีมีมติเช่นวา่นนั 
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ขอ้ . ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีทีบริษทัยงัมียอด

ขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้แบ่งเงินปันผล  

 

เงินปันผลนันให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนใน

ขอ้บงัคบันีสาํหรับหุน้บุริมสิทธิ 

 

ในกรณีทีบริษัทยงัจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนทีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จด

ทะเบียนเพิมทุนแลว้ บริษทัจะจ่ายเงินปันผลทงัหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญั

ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากทีประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้

 

ขอ้ . บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) 

ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 

 นอกจากทุนสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรร

เงินทุนสาํรองอืน ตามทีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของบริษทัดว้ยก็ได ้

 

 เมือบริษทัได้รับอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนสํารองอืน ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย และทุนสํารองส่วนลาํมูลค่าหุ้นตามลาํดบั เพือชดเชยผลขาดทุนสะสมของ

บริษทัได ้

 

หมวด 8 
สมุด บัญชี และการสอบบญัชี 

 

ขอ้ . ผูส้อบบญัชีใหท้ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปีแต่งตงัทุกปี โดยทีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือก

ผูส้อบบญัชีผูซึ้งออกไปนนักลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้

 

ขอ้ 61. ผูส้อบบญัชีควรไดรั้บค่าตอบแทนเท่าใด ให้ทีประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด 

 

 

 

 


