
 
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

วนัศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 

 

 

 

 

 

ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม 4 
ชั้น 22 บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อาคารบี.ย.ู เพลส (B.U. Place) 
เลขท่ี 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 



 

 

 
วนัท่ี 8 เมษายน 2564  

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 
 2.  รายงานประจ าปี 2563 พร้อมกบังบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล และงบก าไรขาดทุน

ของบริษทัฯ และรายงานผูส้อบบญัชี ส าหรับงวดการบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 และ 3) 

 3.  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกรรมการบริษทัฯ ท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอช่ือ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระ  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 

 4.  ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี  
  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง) 
 6.  นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อประกอบการ          

มอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 
 7.   แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 8. ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการ

มอบฉนัทะ 
 9.  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (บริษทัฯ) ได้มีมติให้จดัประชุม
สามัญผู ้ถือหุ้น  ประจ าปี  2564 ในวันศุกร์ท่ี  30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษทั สยาม
เวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) เลขท่ี 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะอยู่ภายใตก้ฎหมายและหลกัเกณฑใ์นสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 19 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) ท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี หากผูถื้อหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษทัแนะน าใหท้่านมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี  
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล:  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 

เมษายน 2563โดยท่ีประชุมได้มีการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ คือ อนุมติังบการเงิน 
ประจ าปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562, จดัสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562, อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 142,500,000 
บาท เป็น 213,750,000 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน, 
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ, ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
และแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี โดยบริษทัฯ ได้
จดัส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมคร้ัง
น้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1)  

 
ความเห็นคณะกรรมการ  รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563     

ได้ มี การบัน ทึกไว้อย่ างถู กต้องตรงตามม ติของผู ้ถื อ หุ้ น ทุ กประการ                    
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว  

 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 43) 
 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจ าปีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อ
หุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 ดงักล่าว 
 
การลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมติังบการเงิน ประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าห รับ ปี ส้ิน สุด  ณ  วัน ท่ี                   

31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
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ตรวจสอบของบริษทัฯ และได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
แล้ว โดยผูส้อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ว่ามีความ
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจ าปี พร้อมกับงบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมรายงาน
ผูส้อบบญัชี ส าหรับงวดการบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2)   

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563        
ท่ีผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้  

 
การลงมติ  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 43) 
 

วาระท่ี 4 พิจารณางดการจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
 ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2563 
ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ก าหนดไวว้่า “บริษทัจะจ่ายเงินปัน

ผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี ส ารองตามกฎหมาย 
และส ารองอ่ืน (ถา้มี) ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความตอ้งการกระแสเงินสดและ
เงินทุนส ารองส าหรับการลงทุนและการด าเนินกิจการในอนาคตของบริษทั 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว อาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นคร้ัง
คราวตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาอนุมติั” ทั้งน้ี มติคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีเห็นสมควรให้จ่ายเงิน
ปันผลนั้น ให้น าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป โดยเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินก าไรของ     
บริษทัฯ เท่านั้นซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวด 6 เร่ือง เงินปัน
ผลและเงินส ารอง ขอ้ 49 ขอ้ 50 และ ขอ้ 51  
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 2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
2564 ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
บริษทัฯ มีผลการประกอบการขาดทุนสะสมของงบเฉพาะของบริษทัฯ เป็น
เงินจ านวน 179,828,055 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบเกา้ลา้นแปดแสนสองหม่ืน
แปดพนัห้าสิบห้าบาทถว้น) อนัเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส COVID 19  ดงันั้น ตามขอ้ก าหนดในกฎหมายและตามนโยบาย
บริษทัฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ใหก้บัผูถื้อหุน้ในปีน้ีได ้

   

  เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2563 กบัปีท่ีผา่น
มาไดด้งัน้ี  

 
รายละเอียดจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 

1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 217,830,631 (179,828,055) 
2. จ านวนหุน้ (หุน้) 570,000,000 854,999,928 
3. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)  
(ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 
มิถุนายน)         

- - 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายทั้งส้ิน  - - 
4. ปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 
      - เงินปันผล 
      - หุน้ปันผล 

 
0.03 

0.125 

 
- 
- 

เงินปันผลประจ าปีจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 88,350,000 - 
 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
 พิจารณางดการจ่ายปันผลและงดการจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 ในปีน้ี 
  
การลงมติ  วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 43) 
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วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  1.  ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 18 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุก

คร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

 

  กรรมการท่ีจะออกในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ
บริษัทนั้ นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ี สุดนั้ นเป็นผู ้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้   

 
 2.  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เม่ือวันท่ี            

8 พฤษภาคม 2557 ดงันั้นการพน้ต าแหน่งตามวาระของกรรมการบริษทัฯ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จึงมีกรรมการท่ีจะตอ้งออกตาม
วาระจ านวน 3 ท่าน คือ  

    

1. นางปราณี ศุภวฒันเกียรติ 
2. ม.ร.ว. เพญ็ศิริ จกัรพนัธุ์ 
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบติั 
 

ในการสรรหากรรมการบริษทัฯ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามี
คุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) 
รวมทั้งแจง้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์ตั้งแต่วนัท่ี 7 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 21  
กุมภาพันธ์ 2564 เร่ือง การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพื่อใหค้ณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
รายใดเสนอรายช่ือบุคคลเขา้มายงับริษทัฯ  

 
ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัฯ      

ผูมี้ส่วนได้เสียในวาระน้ี ได้ร่วมกันพิจารณาประวติัและประสบการณ์ของ
กรรมการบริษทัฯ ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแลว้ เห็นว่าเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถ
บริหารงานของบริษทัฯ จนบรรลุผลส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน
ของบริษทัฯ และในส่วนของบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระนั้น

http://www.siamwellnessgroup.com/investor_relations
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ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จึงเห็น
ควรเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
3 ท่านขา้งตน้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี 
ประวติักรรมการได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี      
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

 
การลงมติ  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี   
 (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
 (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะ
แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

 (3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการท่ีพึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ นให้ผูเ้ป็น
ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 17) 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 และข้อ 44 ได้ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญ         

ผูถื้อหุ้นพิจารณาเร่ืองการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ในการ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  ดังนั้ น จึงมีความจ าเป็นจะต้องเสนอเร่ือง
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
พจิารณา 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2563 การ
ปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัฯ และเปรียบเทียบอา้งอิง
กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษทัฯ หรือใกล้เคียงกับ
บริษัทฯ ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯแล้ว และได้แจ้งต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯเพื่อรับทราบ จึงเห็นควรให้เสนอให้ท่ีประชุมสามัญ        
ผูถื้อหุ้น พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ตาม
รายละเอียดดงัน้ี 
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 ล าดบั ขอ้เสนอเพื่อพิจารณา 
ปี 2563 
อตัราเดิม 

ปี 2564 
อตัราท่ีเสนอ 
(ไม่เพิ่มข้ึน) 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ   

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ 22,000 บาท 

- กรรมการ 11,000 บาท 

* ทั้งน้ี หากกรรมการท่านใดไดรั้บ
เลือกใหด้ ารงต าแหน่งมากกว่า 1 
ต าแหน่งในบริษทัฯ ใหก้รรมการ
ท่านนั้นไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน
ในอตัราท่ีสูงท่ีสุดอตัราเดียว 

** กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการอีก 

- ประธานกรรมการ 22,000 บาท  

- กรรมการ 11,000 บาท 

* ทั้งน้ี หากกรรมการท่านใดไดรั้บ
เลือกใหด้ ารงต าแหน่งมากกว่า 1 
ต าแหน่งในบริษทัฯ ใหก้รรมการท่าน
นั้นไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนใน
อตัราท่ีสูงท่ีสุดอตัราเดียว  

** กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการอีก 

1.2 ค่าเบ้ียประชุม 

(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ / กรรมการ
12,000 บาท 

 

- ป ระธานกรรมการ / กรรมการ 
12,000 บาท 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ-
ตรวจสอบของบริษทัฯ 

  

 2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
22,000 บาท  

- กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท 

* ทั้งน้ี หากกรรมการท่านใดไดรั้บ
เลือกใหด้ ารงต าแหน่งมากกว่า 1 
ต าแหน่งในบริษทัฯ ใหก้รรมการ
ท่านนั้นไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน
ในอตัราท่ีสูงท่ีสุดอตัราเดียว  

 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ           
22,000 บาท  

- กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท 

* ทั้งน้ี หากกรรมการท่านใดไดรั้บ
เลือกใหด้ ารงต าแหน่งมากกว่า 1 
ต าแหน่งในบริษทัฯ ใหก้รรมการ
ท่านนั้นไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน
ในอตัราท่ีสูงท่ีสุดอตัราเดียว  
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 ล าดบั ขอ้เสนอเพื่อพิจารณา 
ปี 2563 
อตัราเดิม 

ปี 2564 
อตัราท่ีเสนอ 
(ไม่เพิ่มข้ึน) 

** กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บเพียง
ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
กรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้
รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
กรรมการของบริษทัอีก 

** กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บเพียง
ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
กรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะ
ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการของบริษทัอีก 

2.2 ค่าเบ้ียประชุม 

(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

   กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

   กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท 

3. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรร-
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการสรรหาและ 

  พิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท 

 - กรรมการสรรหาและพิจารณา 

   ค่าตอบแทน 6,000 บาท 

- ประธานกรรมการสรรหาและ 

   พิจารณาค่าตอบแทน  8,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน 6,000 บาท 

4. ค่าเบ้ียประชุม
กรรมการบริหารความเส่ียง 
(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการบริหารความ 

   เส่ียง 8,000 บาท 

 - กรรมการบริหารความเส่ียง 

   6,000 บาท 

- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

  8,000 บาท  

- กรรมการบริหารความเส่ียง 6,000 

  บาท 

5. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ          
ธรรมาภิบาล (ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

  8,000 บาท  

- กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท 

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  

  8,000 บาท  

- กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท 

6. โบนสักรรมการ 2,450,000 บาท 

(กรรมการไม่ขอรับ) 
ไม่มี 

 
การลงมติ    วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุม (ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535) 
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วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีปี 2564 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ตามมาตรา 120 แห่งพรบ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษทัฯ ข้อ 60  

ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง  
1) นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 และ/  
    หรือ  
2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972 และ/หรือ 
3) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 และ/ 
    หรือ 
4) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6014 
แห่ง บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย
โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และในกรณี ท่ีผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่ าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบติังานได้ ให้บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืน
ของบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนด และไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยผูส้อบบัญชีขา้งต้นได้เป็นผูส้อบบัญชีให้กับ
บริษัทฯ มาแล้ว 6 ปี ทั้ งน้ีก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,290,000 บาท  (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  ได้พิ จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยประจ าปี 2563 
ดงัน้ี  
1) นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 และ/ 
    หรือ  
2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972 และ/หรือ 
3) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 และ/ 
    หรือ 
4) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6014 

 ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สีย
บริษทัฯ /บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว 
กรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั 
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ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ส านักงาน    
อีวาย จ ากัด ซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อก าหนด และได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 
2564 จ านวน 1,290,000 บาท ซ่ึงลดลงจากปี 2563 เป็นจ านวน 60,000 บาท โดย
มีรายละเอียด ดงัน้ี     

 
 

 
 
 
 
 

ค่าสอบบัญชีปี 2564 ขา้งต้นน้ีไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)  ซ่ึงบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยไม่มีค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)  ท่ีจ่ายใหก้บัผูส้อบบญัชี 
 

  หมายเหตุ 1. ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี นป. 5/2561 แนว
ทางการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีในตลาดทุนและการผ่อนผนัการหมุนเวียนผูส้อบ
บญัชีในตลาดทุน  ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผูส้อบบัญชีให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานสากล โดยให้บริษทัจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน ผูส้อบ
บัญชีหากผูส้อบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีสอบทาน/ตรวจสอบและแสดง
ความเห็น ต่องบการเงินของบริษทัรวมแลว้ 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะ
แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีรายเดิมได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน  ทั้งน้ีเกณฑ์ดังกล่าวต่างจากเดิมท่ีตอ้งเปล่ียนเม่ือครบ 5 ปี และเวน้
วรรค 2 ปี ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูล้งทุน
ในการใช้รายงานทางการเงินในการตดัสินใจลงทุน เร่ิมบงัคบัใช้ 1 มกราคม 
2562 เป็นตน้ไป 

 
การลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 43) 
 
 

วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 
ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นั้น บริษทัฯ ไม่มีเร่ืองเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาโดย

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามญั    

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ปี 2563 (บาท) ปี 2564 (บาท) 
1.  ค่าสอบบญัชีงบการเงินส าหรับปี 828,000 804,000 
2. ค่าสอบทานงบการเงินส าหรับไตรมาส 
(รวม 3 ไตรมาส) 

522,000 486,000 

รวม  1,350,000 1,290,000 
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ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้ งแจ้ง
ผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์ตั้งแต่วนัท่ี 7  มกราคม 2564 
ถึงวนัท่ี 21  กุมภาพนัธ์ 2564 เร่ือง การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม 
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
เป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า 
อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 40 ได้ก าหนดให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญนดัประชุมอีกก็ได ้ 

 

 บริษทัฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 
2564 ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั และเวลาดงักล่าว ทั้งน้ี ดว้ยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 
19)) ท่ีมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ บริษทัฯ จึงจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) โดยใช้ระบบของบริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บหนังสือรับรองระบบควบคุม
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบ
ควบคุมการประชุม ของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัฯ จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงวิธีการ
เขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ดงัน้ี 

 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ประสงค์เขา้ร่วมประชุมในรูปแบบผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ประสงค์เขา้ร่วมประชุมในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษทัฯ 
บริษทัฯ ขอแนะน าให้ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองโดย
การมอบฉันทะตามท่ีระบุไวใ้นแบบ ข. กรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้ใช้การมอบฉันทะแบบ ค. (ตามท่ี
ส่ิงส่งมาดว้ย 5 พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน
ได ้โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรายละเอียดของกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 6  ทั้งน้ีหากผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมแทนขอให้ส่งเอกสาร
มาตามท่ีอยู่ของบริษทัฯ (By Hand) หรือส่งโทรสาร(Fax) มาท่ีหมายเลข 02-641-6621 หรือส่งอีเมล
มาท่ี pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com ภายในวนัท่ี 29 เมษายน 

http://www.siamwellnessgroup.com/investor_relations/
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2564 ก่อนเวลา 12.00 น. (ในกรณีท่ีเป็นการส่งทางโทรสารหรืออีเมลสามารถส่งเอกสารตน้ฉบับ
ตามมาภายหลังให้กับบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ของบริษัทฯ เลขท่ี 483 ซอยสุทธิพร ถนน
ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 (สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ นายปริญ เอกมโน
ชยั โทรศพัท ์02-6416619-20 ต่อ 108, 140 หรือ 142)  

 
2. ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงค์เข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM)  
ผูถื้อหุ้น กรุณากรอกขอ้มูลและลงนามใน “แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้น

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูถื้อ
หุ้น ส่งมาท่ีอีเมล pensri@siamwellnessgroup.com และ prine@siamwellnessgroup.com ภายในวนัท่ี 29 
เมษายน 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. เม่ือบริษทัไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการประชุมผูถื้อหุ้น
ก่อนวนัขึ้นเคร่ืองหมาย XM (Record Date) ท่ีก าหนดไวใ้นวนัท่ี 8 มีนาคม 2564 และหากถูกตอ้งครบถว้น
แลว้ บริษทัจะส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผ่าน (Password) เวบ็ลิงก์ (Web Link) และคู่มือการเขา้ใช้
งานระบบ E-AGM ไปยงัอีเมลท่ีท่านไดส่้งมาแจง้ไวก้บับริษทั 

 
ผูรั้บมอบฉันทะ ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมในรูปแบบผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตามหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาด้วย โดยกรอกรายละเอียดลงใน
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และให้
ผูรั้บมอบฉันทะกรอกขอ้มูลและลงนามใน “แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ และผูรั้บ
มอบฉันทะ (ในกรณีผูถื้อหุ้นมีการมอบฉันทะ) ส่งเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 5 และ 7 มาท่ีอีเมล 
pensri@siamwellnessgroupcom หรือ prine@siamwellnessgroup.com ภายในวันท่ี  29 เมษายน 2564 ก่อน
เวลา 12.00 น. และขอให้ท่านน าส่งเอกสารฉบบัจริงตามมายงัท่ีอยู่ของบริษทัฯ เลขท่ี 483 ซอยสุทธิพร ถนน
ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 (สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ นายปริญ เอกมโนชยั 
โทรศพัท ์02-6416619-20 ต่อ 108, 140 หรือ 142)  
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเอกสารท่ีมาถึงเกินกว่าวนัเวลาท่ีบริษทัฯ ก าหนดขา้งตน้ และ
เม่ือบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการประชุมผูถื้อหุ้นก่อนวนัขึ้ นเคร่ืองหมาย XM 
(Record Date) ท่ีก าหนดไวใ้นวนัท่ี 8 มีนาคม 2564  ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ บริษทัฯ จะส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) 
และรหัสผ่าน (Password) เว็บลิงก์ (Web Link) และคู่มือการเขา้ใช้งานระบบ E-AGM ไปยงัอีเมลท่ีท่านได้
ส่งมาแจง้ไวก้บับริษทั 

 

mailto:pensri@siamwellnessgroup.com%20และ
mailto:pensri@siamwellnessgroup.com%20และ
mailto:prine@siamwellnessgroup.com%20ภายใน
mailto:prine@siamwellnessgroup.com%20ภายใน
mailto:prine@siamwellnessgroup.com
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 กรณีท่ีช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ของท่านสูญหายหรือยงัไม่ไดรั้บภายในวนัท่ี 
29 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 17.00 น. กรุณาติดต่อบริษทั ควิดแลบ จ ากดั บริษทัผูใ้ห้บริการการจดัประชุม E-
AGM โทรศัพท์  02-0134322 หรือ  080-0087616  อี เมล info@quidlab.com หรือติดต่อบริษัทฯ ท่ี เบอร์
โทรศพัท ์02-6416619-20 ต่อ 108, 140 หรือ 142  
 

ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) และการมอบฉันทะดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 โดยบริษทัฯ จะด าเนินการ
ประชุมตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายวิบูลย ์อุตสาหจิต) 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

     บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

mailto:info@quidlab.com
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการบริษทัฯ 
 

ช่ือ-นามสกลุ  นางปราณี ศุภวฒันเกยีรต ิ
อายุ   64 ปี 
ต าแหน่งในบริษทั ประธานกรรมการ  
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง 7 มนีาคม 2556 
การศึกษา ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าเเหง 
   
การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

คอรส์ ปีท่ีรบัการอบรม 
Director Accreditation Program (DAP) 2556 
Role of the chairman Program (RCP) 2557 

 
ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธุรกิจ 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) สปา 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั กลมเกลยีวพฒันา จ ากดั  อสงัหารมิทรพัย ์
2532 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ  
กรรมการบรหิาร 

บรษิทั บ.ียู. เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั 
 

เซอรว์สิอพารท์เมน้ท์ 
 

2553 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

บรษิทั เอเชีย่นฟอรจู์น พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 
 

ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
 

2556 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ไซเบอรพ์ริน้ท์กรุ๊ป จ ากดั 
 

สิง่พมิพ ์
 

2556 - ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
 

บรษิทั อุตสาหจติโฮลดิ้ง จ ากดั 
 
 

ธุรกจิโฮลดิ้ง ถอืหุน้ใน
บรษิทัในเครอื ซึ่งด าเนิน
ธุรกจิสิง่พมิพแ์ละเซอรว์สิ 
อพารท์เมน้ท์ 

2553 - 2556 
 

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ไซเบอรพ์ริน้ท์ จ ากดั 
 

สิง่พมิพ ์
 

2553 - 2556 
 

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ศรสียามพริน้ท์แอนด์แพคก์ จ ากดั 
 

สิง่พมิพ ์
 

2548  - 2556 กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

บรษิทั ซ.ีพ.ีไอ.อนิเตอรพ์ริน้ จ ากดั สิง่พมิพ ์
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ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั 
 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ านวน 0 บรษิทั  
 กิจการท่ีมิใช่บริษทัจดัทะเบียน จ านวน 5 บรษิทั ไดแ้ก่ 
   - กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั บ.ียู. เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั 

   - กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั เอเชีย่นฟอรจ์ูน พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั ไซเบอรพ์ริน้ทก์รุ๊ป จ ากดั 
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั อุตสาหจติโฮลดิง้ จ ากดั 
- กรรมการบรษิทั กลมเกลยีวพฒันา จ ากดั  

 กิจการอ่ืนๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ จ านวน 0 บรษิทั  

ความเช่ียวชาญ รฐัศาสตร ์

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครัง้ (ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563) 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการบริษทัฯ  
 
ช่ือ-นามสกลุ  ม.ร.ว. เพญ็ศริ ิจกัรพนัธุ ์
อายุ   56 ปี 
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการบรษิทัฯ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการธรรมาภบิาล 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง 2 มนีาคม 2556 
การศึกษา  ปรญิญาตร ีสาขา กศ.บ . มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 
   ปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยกีารบรหิารสิง่เเวดลอ้ม มหาวทิยาลยัมหดิล 
    
การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

คอรส์ ปีท่ีรบัการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) 

2556 

 
ประวติัการอบรมอื่นๆ 

- หลกัสตูรพฒันาศกัยภาพบุคลากรและองคก์ร จดัโดยมูลนิธชิยัพฒันาร่วมกบั
มหาวทิยาลยันเรศวร 

 
ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 
2556 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ 
ธรรมาภบิาล 
 
 

บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 
 

สปา 
 

12 พ.ย. 2561 - 
ปัจจุบนั 
 

ผูอ้ านวยการ ส านัก
กจิการพเิศษ 
 

มูลนิธชิยัพฒันา 
 
 
 

องคก์รการกุศล 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 
2556 - 2561 
 
2550 - 2556 
 
2548 - 2550 

ผูอ้ านวยการกลุ่มงาน 
โครงการพเิศษ 
ผูอ้ านวยการดา้น
กจิการพเิศษ 
ผูป้ระสานงานมูลนิธิ
ชยัพฒันา 

มูลนิธชิยัพฒันา องคก์รการกุศล 
 

 
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน และประธานกรรมการธรรมาภบิาล บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)  

ต าแหน่งอื่นในปัจจุบนั 
 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ านวน 0 บรษิทั  
 กิจการท่ีมิใช่บริษทัจดัทะเบียน จ านวน 1 บรษิทั ไดแ้ก่ 

- ผูอ้ านวยการ ส านกังานกจิการพเิศษ มูลนิธชิยัพฒันา 
 กิจการอ่ืนๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ จ านวน 0 บรษิทั  
ความเช่ียวชาญ เทคโนโลยกีารบรหิารสิง่เเวดลอ้ม 

ความมีส่วนได้เสีย 
 การถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
 ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่
ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

- ไม่ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย) 

- ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ด้
อย่างเป็นอสิระ  

สดัส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครัง้ (ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 
2563 – 31 ธนัวาคม 2563) 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการบริษทัฯ  
 

ช่ือ-นามสกลุ  นายพลเชษฐ ์ลขิติธนสมบตั ิ
อาย ุ   54 ปี 
ต าแหน่งในบริษทั กรรมการบรษิทัฯ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
   ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภบิาล 
วนัท่ีด ารงต าแหน่ง 2 มนีาคม 2556 
การศึกษา  ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
   ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

                     หลกัสูตร   คอรส์ ปีท่ีรบัการอบรม 
Director Certification Program (DCP)  2549 

Audit Committee Program (ACP) 2556 

 
ประวติัการอบรมอ่ืนๆ 

-   Corporate Governance for Capital Market Intermediaries จดัโดยสมาคม
ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 
ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

2556 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการธรรมาภบิาล 

บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
สปา 
 

2560 - 2561 กรรมการ 
บรษิทั ปรชีากรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

พฒันา-
อสงัหารมิทรพัย ์

มถิุนายน 2557 
- มถิุนายน 
2560  
 

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
ทีป่รกึษาคณะกรรมการ 

บรษิทั หลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 
หลกัทรพัย ์
 

2556 - 2559 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
 

บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล รเีสรชิ  
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)             

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 
2556 - 2557 กรรมการ บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์เอเอเอม็ซ ีจ ากดั บรหิารสนิทรพัย ์
 
2553 
 
 

รองผูอ้ านวยการ               
ทีป่รกึษาประธานคณะกรรมการ      

 
องคก์ารคลงัสนิคา้ 
 
 

รฐัวสิาหกจิ 
 

2551 - 2552 
 
 

กรรมการบรหิารกจิการ
อนุกรรมการกลัน่กรองและ
พฒันาองคก์ร 

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้
 
 

รฐัวสิาหกจิ 
 
 

2546  - 2551 
 
 

ผูอ้ านวยการฝ่ายส่งเสรมิ
โครงการตามนโยบายรฐับาล                                 

ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (สสว) 
 

หน่วยงานของรฐั 
 

2546  - 2551 กรรมการ บรษิทั อุตสาหกรรมการบนิ จ ากดั 
ซ่อมบ ารุงรกัษา
เครื่องบนิ 

2546  - 2551 กรรมการ บรษิทั อุตสาหกรรมขนมไทย จ ากดั 
จ าหน่ายผลติภณัฑ์
ขนมไทย 

 
ต าแหน่งปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรษิทั กรรมการธรรมาภบิาล ประธาน

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  และกรรมการอสิระ บรษิทั สยามเวล
เนสกรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  

ต าแหน่งอ่ืนในปัจจบุนั 
 กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ านวน 0 บรษิทั  
 กิจการท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 0 บรษิทั  
 กิจการอ่ืนๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ จ านวน 0 บรษิทั  

ความเช่ียวชาญ บรหิารธุรกจิและวศิวกรรม 

ความมีส่วนได้เสีย 
 การถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 0 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0 ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
 ส่วนได้เสียอ่ืนๆ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่
ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย) 

   - ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญั อนัอาจมผีลใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ด ้
  อย่างเป็นอสิระ  

สดัส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครัง้ (ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 
2563 – 31 ธนัวาคม 2563) 



  ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4  

ข้อมูลเกีย่วกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี 
ชื่อ  
สำนักงานผูส้อบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการทำงาน  
ตำแหน่ง  

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
5872 
กว่า 20 ปี 
หุ้นส่วน 

คุณสมบัติ  
- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
- เป็นคณะกรรมการวิชาชีพด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญ ชีของสภาวิชาชีพบัญ ชี                  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์
- เป็นคณะท างานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) ของสภาวิชาชีพบญัชี  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ประวัติการศึกษา 
- บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์  
- ปฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและหลกัทรัพย ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

และธุรกิจการผลิตและการจัดจ าหน่าย ซ่ึงครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ัว่โลก 

- เป็นผูค้วบคุมงานการให้บริการเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษาดา้นการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษ เพ่ือการซ้ือขายหรือควบรวมกิจการ นอกจากนั้นยงัมีส่วนร่วมในการเขา้ท าการตรวจสอบเป็น
กรณีพิเศษส าหรับธนาคารและสถาบนัการเงินที่ประสบปัญหาในปี 2540 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
- ไม่มี - 
เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้  
โทรศพัท ์
แฟกซ ์
อีเมลล ์

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

 

 



  ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4  
 

ข้อมูลเกีย่วกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี 
ชื่อ  
สำนักงานผูส้อบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการทำงาน  
ตำแหน่ง  

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3972 
กว่า 25 ปี 
หุ้นส่วน 

คุณสมบัติ  

- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
 

ประวัติการศึกษา 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์  

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีมากกว่า 25 ปี โดยเป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชีของบริษทั
ขนาดใหญ่จ านวนมาก ซ่ึงครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ  

- มีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละสัญญาก่อสร้าง ธุรกิจการ
ผลิต เกษตรกรรม กองทุนอสังหาริมทรัพย ์โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม   

- เป็นผูใ้ห้ค าปรึกษาและควบคุมงานดา้นการท า Due diligence ในธุรกิจหลากหลายประเภท 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  

- ไม่มี -  
เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้  

โทรศพัท ์

แฟกซ ์

อีเมลล ์

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

 

 



  ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4 

 
ข้อมูลเกีย่วกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี 
ชื่อ  
สำนักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการทำงาน  
ตำแหน่ง  

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
4807 
กว่า 24 ปี 
หุ้นส่วน 

 

คุณสมบัติ  
- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ประวัติการศึกษา 
- บญัชีบณัฑิตและมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรดา้นวิชาชีพสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์  
- ปฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจยานยนต ์ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจการผลิต ธุรกิจ

บนัเทิง ธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิตภณัฑ์ทางการแพทย ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจโรงพยาบาลและ
ธุรกิจโรงแรม ซ่ึงครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ัว่โลก 

- เป็นผูค้วบคุมงานการให้บริการเก่ียวกบัการให้ค าปรึกษาดา้นการบริหาร การตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษเพ่ือการซ้ือขายกิจการ การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน “J-SOX” ส าหรับ
ธุรกิจการผลิตยานยนต ์หรือการเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
- ไม่มี -  

 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้   
โทรศพัท ์
แฟกซ ์
อีเมลล ์

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
Orawan.Techawatanasirikul@th.ey.com 

 

 



  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 

 
ข้อมูลเกีย่วกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี 
 
ชื่อ  
สำนักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการทำงาน  
ตำแหน่ง  

นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
6014 
กว่า 20 ปี 
หุ้นส่วน 

 

คุณสมบัติ  
- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ประวัติการศึกษา 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์  
- ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง  ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์ธุรกิจบริการ ซ่ึงครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ัว่โลก 

- เป็นผู้มีประสบการณ์ที่ส าคัญครอบคลุมทั้ งงานด้านการตรวจสอบบัญชี  การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทัว่ไป รวมถึงการให้ค าปรึกษาอื่น 
ๆ แก่ลูกคา้ตรวจสอบบญัชี 

 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
- ไม่มี - 

 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้   
โทรศพัท ์
แฟกซ ์
อีเมลล ์

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
Kirdsiri.Kanjanaprakasit@th.ey.com 

 

 



 
 
 

 เขียนท่ี        
วนัท่ี   เดือน            พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้                  สัญชาติ                                       
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     
 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                                                 หุ้น  และ
ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง  ดงัน้ี 
 หุ้นสามญั                                                               หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์             หรือ  
 (2)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์             หรือ  
 (3)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์               

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น             
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2564 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัศุกร์ท่ี 30 
เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place)  
เลขท่ี 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย กิจการใดท่ี
ผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( )  
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
หมายเหต ุ
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

 
                          แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น)                                 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 
           ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

 
 



   
 

 
 
 

 

 เขียนท่ี        
วนัท่ี   เดือน            พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้                  สัญชาติ                                       
อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     
 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                                                 หุ้น  และ
ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง ดงัน้ี  
 หุ้นสามญั                                                               หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์             หรือ  
 (2)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์             หรือ  
 (3)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์               

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น             
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564 จดัขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัศุกร์ท่ี 30 เมษายน 
2564 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อาคารบี.ย.ูเพลส (B.U. Place)  เลขท่ี 567 ถนน
รัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 
 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
           ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 

 



 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน ประจ าปี  2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี 4 พิจารณางดการจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี  
                2563 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ             
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
      เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
1. นางปราณี ศุภวฒันเกียรติ (ประธานกรรมการบริษทั) 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
2. ม.ร.ว. เพญ็ศิริ จกัรพนัธ์ุ  (กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ) 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ (กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ)                              

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีปี 2564 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)  

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 



(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะน้ี  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้   รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( )  
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
 
 
หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งต้น ผู ้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ        



ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564 จดัขึ้นในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
ในวนัศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อาคารบี.ย.ูเพลส (B.U. 

Place)  เลขท่ี 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย
.................................................................................................... 

 

วาระท่ี ……  เร่ือง ....................................................................................................                 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี ……  เร่ือง ....................................................................................................                 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี ……  เร่ือง ....................................................................................................                 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี ……  เร่ือง ....................................................................................................                 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี ……  เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)               
ช่ือกรรมการ....................................................................................................       
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ....................................................................................................       
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ....................................................................................................       
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 
 



 
 
 

 เขียนท่ี        
วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้                                                                
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................................                                                                                                
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                                                 หุ้น  และ         
ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง ดงัน้ี 
 หุ้นสามญั                                                               หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ                                                          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง  

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์             หรือ  
 (2)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์             หรือ  
 (3)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์               
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น             
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2564 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัศุกร์ท่ี 30 
เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place)  
เลขท่ี 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  หุ้นสามญั หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้            เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้            เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 
 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 

           ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 



  วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน ประจ าปี  2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี 4 พิจารณางดการจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี  
                2563 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ             
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
      เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
1. นางปราณี ศุภวฒันเกียรติ (ประธานกรรมการบริษทั) 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
2. ม.ร.ว. เพญ็ศิริ จกัรพนัธ์ุ  (กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ) 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบติั (กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ)                                                 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระท่ี 6  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีปี 2564 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 



วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)  
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน   
 (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564 จดัขึ้นในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
ในวนัศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อาคารบี.ย.ูเพลส (B.U. 

Place)  เลขท่ี 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
.................................................................................................... 

 

วาระท่ี ……  เร่ือง ....................................................................................................                 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

วาระท่ี ……  เร่ือง ....................................................................................................                 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

วาระท่ี ……  เร่ือง ....................................................................................................                 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

วาระท่ี ……  เร่ือง ....................................................................................................                 
(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

วาระท่ี ……  เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)               
ช่ือกรรมการ....................................................................................................       
  เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
ช่ือกรรมการ....................................................................................................       
  เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
ช่ือกรรมการ....................................................................................................       

     เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 



นิยามกรรมการอิสระ 
และขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 

 
นิยามกรรมการอิสระ 
1.  เป็นกรรมการท่ีถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยให้
นบัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึง
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจให้
รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง  รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คู่สัญญา มีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของ
บริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ี
ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิ ธีการค านวณมูลค่ าของรายการท่ี เก่ี ยวโย งกันตามประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้น
ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทัฯ 

10. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัร่วมล าดับล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจด
ทะเบียน 

 
ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ นั้ น มีความเข้มข้นเท่ากันกับข้อก าหนดขั้นต ่าของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ 
 
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบติั  อาย ุ54 ปี 
กรรมการบริษทัฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล 
ท่ีอยู ่ 3/1 ซ.ปุณณวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุม  

- ไม่มี 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชมุผ ูถื้อห ุน้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

กรณีผ ูถื้อห ุน้เขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

 
 

เขยีนที่............................................................................................... 
 

วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ........................... 
 

ขา้พเจา้.............................................................................................สัญชาติ...................................อยู่บา้นเลขที่..........................................  
 

ถนน........................................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต......................................................... 
 

จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์....................................................โทรศัพทม์ือถอื.................................................... 
 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้......................................................................................เป็นผูถ้ือหุน้ของ บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป 
 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิ้นรวม.......................................................................หุน้  
 
ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าจะเขา้ร่วมประชมุและลงมติในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึน้ในรปูแบบผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวันที ่30 เมษายน 2564 เวลา 10.00. น. โดยขอใหบ้ริษทัส่งชือ่ผูใ้ช ้(Username) รหัสผูใ้ช ้
(Password) พรอ้มเว็บลิงค ์(Web Link) เพื่อเขา้ร่วมประชมุ มาทีอ่ีเมล (e-mail).................................................................................... 

 

 
     ลงชื่อ .................................................................................ผูถ้ือหุน้  
         

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

หมำยเหต:ุ  
กรณุาส่ง “แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)” ที่กรอกขอ้มลูครบถว้น 
พรอ้มแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ก าหนดใน “ขอ้ปฏิบัติส าหรับการเขา้ร่วมประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) และการมอบฉันทะ” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับท่ี 8) มาใหบ้ริษทัภายใน วนัท่ี 29 เมษำยน 2564 ก่อน 12:00 
น.ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

•  ช่องทำง Email : pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com                                                                                                      
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชมุผ ูถื้อห ุน้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

กรณีผ ูร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชมุแทน 

 
 

เขยีนที่............................................................................................... 
 

วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ........................... 
 

ขา้พเจา้.............................................................................................สัญชาติ...................................อยู่บา้นเลขที่..........................................  
 

ถนน........................................................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต......................................................... 
 

จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.์....................................................โทรศัพทม์ือถอื.................................................... 
 

ไดร้ับมอบฉ นทะจาก.............................................................................................สญัชาติ...................................เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้
......................................................................................ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของ บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิ้นรวม.......................................................................หุน้  

ใหเ้ขา้ร่วมประชมุ และลงมติในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึน้ในรปูแบบผา่นสื่ออิเล็กทรอนกิส ์(E-
AGM) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00. น. แทนผูถ้ือหุน้ตามหนงัสือมอบฉันทะทีแ่นบมานี้ จึงขอใหบ้ริษทัส่งชือ่ผูใ้ช ้
(Username) รหัสผูใ้ช ้(Password) พรอ้มเว็บลิงค ์(Web Link) เพื่อเขา้ร่วมประชมุมาใหผู้ร้ับมอบฉันทะที่อีเมล (e-
mail)................................................................................................................................... 

 
      
 
     ลงชื่อ .................................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ   
                          

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

หมำยเหต:ุ  
กรณุาส่ง “แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)” ที่กรอกขอ้มลูครบถว้น 
พรอ้มแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ก าหนดใน “ขอ้ปฏิบัติส าหรับการเขา้ร่วมประชมุผูถ้ือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) และการมอบฉันทะ” (ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดับท่ี 8) มาใหบ้ริษทัภายใน วนัท่ี 29 เมษำยน 2564 ก่อน 12:00 
น.ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี้ 

•  ช่องทำง Email : pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com                                                                                                      
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ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  
และกำรมอบฉันทะ 

 

 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประชุม E-AGM  
1.1  โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 

7) โดยขอให้ท่ำน ระบุอีเมล (e-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำนให้ชัดเจน ส ำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำ
ร่วมประชุม และแนบส ำเนำเอกสำรแสดงตวัตนเพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี        

                                                                                       

•  ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ – ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง หรือส ำเนำเอกสำร
อื่นซ่ึงออกโดยหน่วยงำนรำชกำร ท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

                                                                        

•  ส ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอ ำนำจ หรือหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนำมครบถว้น พร้อมเอกสำร
ประกอบตำมรำยละเอียดท่ีระบุในหวัขอ้ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ” ในหนำ้ถดัไป   

 

ขอให้ท่ำนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสำรแสดงตัวตน
ดงักล่ำวขำ้งตน้ให้บริษทัภำยใน วันที่ 29 เมษำยน 2564 ก่อนเวลำ 12:00 น. ผำ่นช่องทำง ดงัน้ี   

•  ช่องทำง Email : pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com หรือ                                                                                                      
 

1.2  เม่ือบริษทัไดรั้บเอกสำรตำมขอ้ 1.1 จำกท่ำน บริษทัจะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้ร่วมประชุม โดย
เม่ือผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัจะจดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) พร้อม WebLink ในกำร
เขำ้สู่ระบบกำรประชุม E-AGM ไปให้ท่ำนทำงอีเมล (e-mail) 
 

ทั้งน้ี ขอให้ท่ำนเก็บรักษำช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นควำมลบั ไม่เปิดเผยแก่ผูอ่ื้น และใน
กรณีท่ีช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่ำนสูญหำย หรือยงัไม่ไดรั้บภำยในวนัท่ี  29 เมษำยน 
2564 กรุณำติดต่อบริษทั ควิดแลบ จ ากดั บริษทัผูใ้ห้บริการการจดัประชุม E-AGM โทรศพัท์ 02-0134322 หรือ 080-
0087616  อีเมล info@quidlab.com หรือติดต่อมำยงับริษทัโดยทนัที ท่ีเบอร์โทรศพัท์ 02-6416619-20 ต่อ 108, 140 
หรือ 142  

 

1.3  ขอให้ท่ำนศึกษำคู่มือวิธีกำรใชง้ำนระบบกำรประชุม E-AGM ท่ีบริษทัไดส่้งให้ท่ำนทำงอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งน้ี 
ระบบจะเปิดให้ท่ำนลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมล่วงหน้ำ 60 นำทีก่อนเร่ิมกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำม กำรถ่ำยทอดสดกำร
ประชุมจะเร่ิมในเวลำ 10.00 น. เท่ำนั้น 

 

1.4  ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ท่ำนสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได ้โดยลงคะแนน “เห็น
ดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่ำน
เป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

  

1.5  กรณีท่ีท่ำนประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชุม E-AGM ก่อนกำรประชุม หรือระหว่ำงกำรประชุม 
กรุณำติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริกำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริษทั โดยบริษทัจะระบุช่อง
ทำงกำรติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จ ำกดั ไวใ้นอีเมลท่ีไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ให้ท่ำน  
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2.  กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้ำร่วมประชุม E-AGM                                                                                                 
ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุม E-AGM ได ้ผูถื้อหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระของ
บริษทัดงัต่อไปน้ีเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน  
 

•  นำยพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมกำรอิสระ อำย ุ54 ปี                                                                                                         
ท่ีอยู ่3/1 ซ.ปุณณวิถี 11 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 
(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น คร้ังท่ี 1/2564 นี)้ 

 

ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นกรอกข้อควำมและลงลำยมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษทัได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น หรือ
สำมำรถดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์บริษัทท่ี http://siamwellnessgroup.com/investor_relations/public_download/ และส่ง
หนงัสือมอบฉันทะและส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ (ตำมท่ีระบุดำ้นล่ำงน้ี) ให้บริษทั ภำยในวันที่ 29 เมษำยน 
2564 เวลำ 12.00 น. ผำ่นช่องทำงดงัน้ี 
 

•  ช่องทำง Email: pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com หรือ                                                                                                      
•  ช่องทำงโทรสำรที่หมำยเลข 02-641-6621  
•     ส่งมำยังบริษัทที่ (By Hand)    

ส ำนกัเลขำนุกำรบริษทั  
บริษทั สยำมเวลเนสกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                    
เลขท่ี 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชำสงเครำะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
(ในกรณีท่ีเป็นการส่งทางโทรสารหรืออีเมล ผูถื้อหุ้นสามารถส่งเอกสารตน้ฉบบัมายงัท่ีอยู่ของบริษทัทางไปรษณีย์
ตามมาภายหลงัให้กบับริษทัได)้ 

 
เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ            
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
                                                                                                                                                              

1.  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ควำมครบถว้น และลงลำยมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ                              
2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำยุ และลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งของผู ้

มอบฉนัทะ และ                                                                                                                                                                            
3.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำย ุและลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งของผูรั้บ

มอบฉนัทะ                                                                                   
 

นิติบุคคลมอบฉันทะ 
                                                                                                                                                                                                        

1.  หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อควำมครบถ้วน และลงลำยมือช่ือของผูมี้อ  ำนำจลงนำมผูกพนันิติบุคคลนั้น รวมทั้งตรำ
ประทบัของนิติบุคคล (ถำ้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลำยมือช่ือของผูรั้บมอบฉนัทะ และ                                                                                       

2.  หนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งและออกให้ไม่เกิน 6 
เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น และ                                                                                                                                                                                        

3.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำย ุและลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งของผูมี้
อ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบุคคลนั้น (ผูม้อบฉนัทะ) และ                                                                                                                                                   
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4.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่หมดอำย ุและลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้งของผูรั้บ
มอบฉนัทะ  

 

บุคคลท่ีไม่ใช่สัญชำติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่ำงชำติ 
กรณีท่ีเอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีไดก้ล่ำวขำ้งตน้ ไม่ใช่เอกสำรฉบบัภำษำไทยหรือภำษำองักฤษ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแสดงเอกสำรค ำ
แปลฉบบัภำษำองักฤษ ซ่ึงลงนำมรับรองค ำแปลโดยผูถื้อหุ้น หรือโดยผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนันิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้น 

 

3.  ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทและวำระกำรประชุม E-AGM มีดงัน้ี     
                                                                                                                                         

3.1  ระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ผูถื้อหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมได้ผ่ำนระบบกำรประชุม E-
AGM 
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1 

 

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 

หมวด 3 
กรรมการและอ านาจกรรมการ 

 
ขอ้ 17. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
 
 (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ี
บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง 
ช้ีขาด 

 
ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวน

หน่ึงในสาม (1/3) ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

 
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพ

บริษทันั้นให้ใชวิ้ธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้
มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

 
ขอ้ 31. จ านวนหรือช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัไดน้ั้น ให้กรรมการสองคนลง

ลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท  โดยท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได้ 
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ขอ้ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด 
 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวลั 

เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือ
ตามท่ีท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราว  ๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี               
การเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริษทั 

 
 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บ

เลือกตั้ งเป็นกรรมการในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็น
พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

 
 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแยง้กับการด ารง

คุณสมบติัของกรรมการท่ีเป็นอิสระตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
จะก าหนด 

 
หมวด 4 

การประชุมผูถื้อหุน้ 
 
ขอ้ 35. การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัให้จดัขึ้น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั 

หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 
 
ขอ้ 36. ให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า 

“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดังกล่าวให้จดัให้มีขึ้นภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืน ๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวิสามญั” 
 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นคน

หน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ  (10) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือ
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ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า 
(45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุมระบุ

สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือ
เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
และนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 
และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนั
ประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

 
ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้

ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด 
และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง 

จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการ
ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ
ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

แทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตาม
แบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือ
บุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม 
และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

 ก. จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
 ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ขอ้ 40. การประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม 
เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 
 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมครบถว้น

แลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจาณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชุม
ได ้

 
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม หรือ

เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนด
สถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม
ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ าเจ็ด (7) วนั
ก่อนการประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสาม 
(3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

 
ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

 
ขอ้ 42. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
 
 ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิ เศษในเร่ืองใด ผู ้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
ขอ้ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้
แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้หรือ
ในกรณีดังต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของ

บริษทั 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือ

บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการ
รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

 ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
 จ. การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษทั  
 ฉ. การออกหุน้กู ้
 ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั 

ซ. การออกหุ้นเพื่อช าระหน้ีตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 

 
ขอ้ 44. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการ
ของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ  

หมวด 6 
เงินปันผล และเงินส ารอง 

 
ขอ้ 49. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของ

คณะกรรมการกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 
 การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงิน

ปันผลนั้นทางหนงัสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีมีมติเช่นวา่นั้น 
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ขอ้ 51. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

 
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัน้ีส าหรับหุน้บุริมสิทธิ 

 
ในกรณีท่ีบริษัทยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ บริษทัจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญั
ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้

 
ขอ้ 52. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) 

ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 
 นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรร

เงินทุนส ารองอ่ืน ตามท่ีเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษทัดว้ยก็ได ้
 
 เม่ือบริษทัไดรั้บอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษทัได ้

 
หมวด 8 

สมุด บญัชี และการสอบบญัชี 
 
ขอ้ 60. ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งทุกปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือก

ผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นกลบัเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
 
ขอ้ 61. ผูส้อบบญัชีควรไดรั้บค่าตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด 
 


