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บริษทั สยามเวลเนสกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  (ส านักงานใหญ่) เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร 

0107557000144 

483  ซอยสทุธพิร  ถนนประชาสงเคราะห ์ แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กรุงเทพมหานคร  10400    
SIAM WELLNESS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

Tel: +662 641 6619-20 Fax: +662 641 6621  

483  Soi Suthiporn  Prachasongkroh Road,  Din Daeng,  Bangkok  10400 THAILAND  

 
ที่ SWG 008/2560 
   

วนัที่ 31 มีนาคม 2560 
 

เร่ือง  เเจง้มติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
เรียน กรรมการเเละผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทย 

 
 ดว้ยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) ประจ าปี 2560 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องเมยแ์ฟร์ บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า 
กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. มี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มาดว้ยตนเองเเละผูรั้บมอบฉันทะทั้งส้ิน 179 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน  427,523,816 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0042 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ เเล้วทั้งหมดของบริษทัฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่
ส าคญัซ่ึงสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 เม่ือวนัที่ 28 มีนาคม 2559 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 427,531,525 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  425,131,525 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  99.4386  
ไม่เห็นดว้ย จ านวน                    0 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
งดออกเสียง จ านวน     2,400,000 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.5614  
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 ตามที่น าเสนอ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
 ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
เเละผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เเละได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ เรียบร้อยเเลว้ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

 สินทรัพยร์วม  865   ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวม   226  ลา้นบาท 

 รายไดร้วม   739  ลา้นบาท 

 ก าไรสุทธิรวม  141  ลา้นบาท 

  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 471,914,975 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  471,914,779 หุน้ หรื อ คิดเป็นร้อยละ*  100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน               196  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
งดออกเสียง จ านวน                   0 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0  
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทัฯ จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ส าหรับ
งวดตั้ งแต่วนัที่  1 มกราคม 2559 จนถึงวนัที่  30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามัญทั้ งหมด จ านวน 
570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 
28,500,000 บาท (ยีสิ่บแปดลา้นหา้แสนบาทถว้น)  

 
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ

ด าเนินงานปี 2559 
ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม และออกเสียง ลงคะแนน

อนุมตัิการจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองของบริษทัฯ เป็นจ านวน 4,776,388.40 บาท (ส่ีลา้นเจด็แสนเจด็หม่ืน
หกพนัสามร้อยแปดสิบแปดบาทส่ีสิบสตางค)์ เเละจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ 
ส าหรับงวดตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2559 จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค)์ 
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จ านวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบลา้น) หุ้น รวมเป็นจ านวน เงินทั้งส้ิน 28,500,000 บาท (ยีสิ่บแปดล้านห้า
แสนบาทถว้น) โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 11 เมษายน 2560 
และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที่ 28 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 471,914,975 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  471,906,275 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  99.9982 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน              8,700 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.0018 
งดออกเสียง จ านวน                      0 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัที่  8 พฤษภาคม 
2557 ดงันั้นการพน้ต าแหน่งตามวาระของกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 
จึงเหลือกรรมการที่จะตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย ์นางฐานิศร์ 
อมรธีรสรรค ์และนายณรัล ววิรรธนไกร 

 ที่ประชุมลงมติเลือกตั้ งให้ผู ้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาจ านวน 3 ท่าน 
ดงัต่อไปน้ี นายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย ์นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค ์เเละนายณรัล ววิรรธนไกร และเลือกตั้ง
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 6.1  เลือกตั้งนายประเสริฐ จิราวรรณสถิตย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

ผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 471,914,975 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  399,229,963 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  84.5979 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน      2,545,012 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.5393 
งดออกเสียง จ านวน    70,140,000 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  14.8628 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 6.2  เลือกตั้งนางฐานิศร์ อมรธีรสรรค ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

ผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 471,914,975 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  415,186,074 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  87.9790 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน                    1 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
งดออกเสียง จ านวน    56,728,900 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  12.0210 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.3  เลือกตั้งนายณรัล ววิรรธนไกร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
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ผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน  471,914,975 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  451,672,974 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  95.7107 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน                    1 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
งดออกเสียง จ านวน     20,242,000 หุน้หรือ คิดเป็นร้อยละ*    4.2893 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นที่
เขา้ร่วมประชุม อนุมติัใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ไดรั้บค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงิน
โบนสักรรมการประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ ดงัน้ี 

 
ล าดับ ค่าตอบแทน อัตราที่เสนอ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ  

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ 22,000 บาท  

- กรรมการ 11,000 บาท 

* ทั้งน้ี หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งมากกว่า 1 ต  าแหน่งในบริษัทฯ ให้
กรรมการท่านนั้ นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน
อตัราที่สูงที่สุดอตัราเดียว  

**  ก รรม ก ารที่ เป็ น ผู ้บ ริ ห ารจะ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอีก 

 

1.2 ค่าเบี้ยประชุม 

(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ / กรรมการ 

    12,000 บาท 

 

1.3 โบนสัประจ าปี  

(ต่อปี ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ 350,000 บาท  

- กรรมการ 250,000 บาท 
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ล าดับ ค่าตอบแทน อัตราที่เสนอ 

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัฯ 

 

 2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   22,000 บาท  

- กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท 

* ทั้ งน้ี หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งมากกว่า 1 ต  าแหน่งในบริษัทฯ ให้
กรรมการท่านนั้ นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน
อตัราที่สูงที่สุดอตัราเดียว  

** กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บเพียงค่าตอบแทน
รายเดือนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้ น จะ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ
ของบริษทัอีก 

 

2.2 ค่าเบี้ยประชุม 

(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
ตรวจสอบ 12,000 บาท 

 

2.3 โบนสัประจ าปี  

(ต่อปี ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000 บาท  

- กรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท 

* ทั้งน้ี หากกรรมการตรวจสอบท่านใดไดรั้บเลือก
ใหด้ ารงต าแหน่งมากกวา่ 1 ต  าแหน่งในบริษทัฯ ให้
กรรมการตรวจสอบท่านนั้นไดรั้บโบนัสประจ าปี
ในอตัราที่สูงที่สุดอตัราเดียว  

** กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บโบนัสประจ าปีใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ไดรั้บโบนสั
ในฐานะกรรมการของบริษทัอีก 
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ล าดับ ค่าตอบแทน อัตราที่เสนอ 

3. ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน (ต่อคร้ัง 
ต่อคน) 

- ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 8,000 บาท 

 - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
6,000 บาท 

4. ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการพิจารณา
ความเส่ียง (ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการพจิารณาความเส่ียง 8,000 
บาท 

 - กรรมการพจิารณาความเส่ียง  

    6,000 บาท 

 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 471,914,975 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  469,369,768 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  99.4607 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน      2,545,207 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.5393 
งดออกเสียง จ านวน                    0 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 

ที่ประชุมมีมตอินุมติัใหแ้ต่งตั้ง 

1) นางสาวสุมนา พนัธพ์งษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ 
2) นายโสภณ เพิม่ศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ 
3) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ  
4) นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ 
5) นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ 
6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3972  

แห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2560 รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน  2,215,000 บาท ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 471,914,975  เสียง 

เห็นดว้ย              จ  านวน 469,361,264 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  99.4589 
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ไม่เห็นดว้ย จ านวน     2,553,711 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*   0.5411 
งดออกเสียง จ านวน                0 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*   0 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 

 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายวบิูลย ์อุตสาหจิต) 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 


