บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรู ม (Jubilee Ballroom)
ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน้ า กรุ งเทพฯ
เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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วาระที• 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี !"#$
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัด ให้ มี ก ารประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี !"#$ เมื% อ วัน ที% &'
มีนาคม !"#$ โดยที%ประชุมได้พิจารณาเรื% องต่างๆ คือ อนุมตั ิงบการเงิน ประจําปี
!""( สิ) น สุ ด ณ วัน ที% &' ธัน วาคม !""( จัด สรรกําไรไว้เป็ นทุ น สํ า รองตาม
กฎหมาย และจ่ายเงิ นปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี !""( กําหนดจํานวน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เลือกตั)งกรรมการแทนกรรมการที%ออกตามวาระ กําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และแต่งตั)งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบ
บัญชี โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุ มให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมครั)งนี) (สิ% งที%ส่งมาด้วยลําดับที% ')
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี !"#$ เมื%อวันที% &' มีนาคม !"#$ ได้
มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของผูถ้ ือหุ ้น ทุกประการ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที%ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี) ตอ้ งผ่านมติ อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู้ถือหุ ้นซึ% งมาประชุ ม
และออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ ,&)

วาระที• 2
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี !"#$
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ ในรอบปี !"#$ ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ ประจําปี !"#$ ที%ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อ
เชิญประชุมในครั)งนี) (สิ% งที%ส่งมาด้วยลําดับที% !)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ พิ จารณาแล้ว เห็ น สมควรเสนอให้ที% ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น
รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี !"#$ ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี)ไม่ตอ้ งลงมติ เนื%องจากเป็ นการรายงานให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ

วาระที• 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี !"#$ สิ%นสุ ด ณ วันที• &' ธันวาคม !"#$
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ) นสุ ด ณ วันที% &' ธันวาคม
!"#$ ของบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ
และได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ แล้ว โดยผูส้ อบบัญชี ได้
แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ ว่า มี ค วามถู ก ต้อ งตามที% ค วรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่
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ในหมวดงบการเงินของรายงานประจําปี พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงิน งบ
ดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ พร้อมรายงานผูส้ อบบัญชี สําหรับงวดการบัญชี
สิ) นสุ ด ณ วันที% &' ธันวาคม !"#$ ซึ% งได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในครั)งนี) (สิ% งที%ส่งมาด้วยลําดับที% !)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ พิ จารณาแล้ว เห็ น สมควรเสนอให้ ที% ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น
พิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงินประจําปี !"#$ สิ) นสุ ด ณ วันที% &' ธันวาคม !"#$ ที%
ผ่า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท ฯ และผ่า นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ แล้ว
การลงมติ

วาระนี)จะต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ% งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ ,&)

วาระที• 4
รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาล
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล เนื% องจากการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั)งที% #/!"#$ ซึ% งจัดขึ) นเมื% อวันที%
'' สิ งหาคม !"#$ ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ จาก
กําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ สําหรับงวดตั)งแต่วนั ที% ' มกราคม !"#$ จนถึงวันที% &$
มิถุนายน !"#$ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นสามัญทั)งหมด จํานวน "-$,$$$,$$$ (ห้าร้อยเจ็ด
สิ บล้าน) หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ $.$" บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็ นจํานวนเงินทั)งสิ) น
28,500,000 บาท (ยีส% ิ บแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ% งสอดคล้องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ โดยกําหนดวันกําหนดรายชื% อผูถ้ ือหุ ้นที%มีสิทธิ ในการ
รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที% !" สิ งหาคม !"#$ และให้รวบรวมรายชื%อ
ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที% มี สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผล ตามมาตรา !!" ของพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. !"&" โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ ้น ในวันที% !0 สิ งหาคม !"#$ โดยจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในวันที% 0
กันยายน !"#$ ซึ% งบริ ษ ทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจ่ายเงิ น ปั นผลระหว่างกาลดังกล่ าว
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เรี ยบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เพื% อให้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิ น ปั น ผลของบริ ษ ัท ฯ ที% คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งให้ที%ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบถึงการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ พิ จารณาแล้วเห็ น สมควรเสนอให้ที% ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น
รับทราบการจ่ายปั นผลระหว่างกาลดังกล่าว
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การลงมติ

วาระนี)ไม่ตอ้ งลงมติ เนื%องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบ

วาระที• 5

พิจารณาจัดสรรกําไรไว้ เป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมาย และจ่ ายเงินปั นผลสํ าหรั บผลการ
ดําเนินงานปี !"#$
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล 1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ กําหนดไว้วา่ “บริ ษทั จะจ่ายเงินปั น
ผลไม่ต% าํ กว่าร้ อยละ ,$ ของกําไรสุ ท ธิ หลังหักภาษี สํารองตามกฎหมาย
และสํารองอื% น (ถ้ามี ) ทั)งนี) โดยคํานึ งถึ งความต้องการกระแสเงินสดและ
เงินทุนสํารองสําหรับการลงทุนและการดําเนินกิจการในอนาคตของบริ ษทั
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี%ยนแปลงได้เป็ นครั)ง
คราวตามที% ที% ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น หรื อ ที% ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จะ
พิจารณาอนุ มตั ิ ” ทั)งนี) มติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที%เห็ นสมควรให้จ่ายเงิ น
ปั นผลนั)น ให้นาํ เสนอเพื%อขออนุ มตั ิจากที% ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เว้นแต่เป็ นการ
จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มี อาํ นาจอนุ มตั ิ ให้
จ่ายเงิ น ปั น ผลได้ และรายงานให้ที% ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น ทราบในการประชุ ม
คราวต่อไป โดยเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกําไรของบริ ษทั ฯ
เท่านั)นซึ% งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวด # เรื% อง เงินปั นผลและ
เงินสํารอง ข้อ ,( ข้อ "$ และ ข้อ "'
2. นอกจากนี) ตามมาตรา ''# แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 (“พรบ. บริ ษทั มหาชน”) และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ "! กําหนดให้
บริ ษทั ฯ จะต้องจัดสรรกําไรสุ ท ธิ ประจําปี ส่ วนหนึ% งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่
น้อยกว่าร้อยละ " ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี) จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ '$ ของทุนจด
ทะเบียน
3. ขณะนี)บริ ษทั มีเงินทุนสํารองรวม ',,!"$,$$$.$$ บาท (สิ บสี% ลา้ นสองแสน
ห้าหมื% นบาท) คิดเป็ นร้ อยละ '$.$$ ของทุ นจดทะเบียนของบริ ษ ทั ฯ ซึ% ง
เป็ นไปตามที% กฎหมายกําหนดแล้ว ดังนั)นที%ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั
ครั) งที% 1/2561 เมื% อวันที% 23 กุ มภาพันธ์ 2561 จึงมี ม ติ ไม่จดั สรรกําไรสุ ท ธิ
ประจําปี ส่ วนหนึ% งไว้เป็ นทุ นสํารอง เนื% องจากทุนสํารองของบริ ษทั มีครบ
ตามจํานวนที%กฎมายกําหนดแล้ว
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4. ที% ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ครั) งที% '/!"#' เมื% อวัน ที% !& กุ มภาพัน ธ์
!"#' ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชี สิ)นสุ ด ณ วันที% &' ธันวาคม !"#$
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ หลังหักภาษี และสํารองอื%น (ถ้ามี) ของงบเฉพาะของ
บริ ษ ทั ฯ จํานวน '#$,(,0,0!& บาท (หนึ% งร้ อยหกสิ บ ล้านเก้าแสนสี% หมื% น
แปดพัน แปดร้ อยยี%สิ บ สามบาท) ดังนั)น จึ งเป็ นการสมควรที% จะกํา หนด
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ $.$- บาท (เจ็ดสตางค์) จํานวน
"-$,$$$,$$$ (ห้ า ร้ อ ยเจ็ ด สิ บล้ า น) หุ ้ น รวมเป็ นจํา นวนเงิ น ทั) งสิ) น
39,900,000 บาท (สามสิ บ เก้า ล้า นเก้า แสนบาทถ้ ว น) ซึ% งสอดคล้อ งกับ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ โดยจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ในวันที% !" เมษายน !"#'
ทั)งนี) สิ ทธิ ในการได้รับเงิ นปั นผลดังกล่าวยังมี ความไม่แน่ นอนจนกว่าจะได้รับ
อนุมตั ิจากที%ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที%ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาอนุมตั ิไม่จดั สรรเงินทุนสํารองของบริ ษทั ฯ ในปี นี)เนื%องจากทุน
สํารองของบริ ษทั มีครบตามจํานวนที%กฎมายกําหนดแล้ว
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที%ประชุม สามัญผูถ้ ือ
หุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิ จ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ $.$7 บาท
(เจ็ดสตางค์) จํานวน "-$,$$$,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิ บล้าน) หุน้ รวมเป็ นจํานวน
เงิ น ทั) งสิ) น 39,900,000 บาท (สามสิ บเก้ า ล้ า นเก้ า แสนบาทถ้ ว น) ซึ% ง
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ
3. คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ พิ จ ารณาแล้ว เห็ น สมควรให้ ก ําหนดวัน กํา หนด
รายชื% อ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที% มี สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผล (Record Date) ในวัน ที% ,
เมษายน !"#' โดยจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที% !" เมษายน !"#'
การลงมติ

วาระนี)จะต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ% งมาประชุ ม
และออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ ,&)

วาระที• 6
พิจารณาเลือกตั%งกรรมการแทนกรรมการทีอ• อกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล 1. ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ '0 กําหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจําปี ทุก
ครั)ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ งอย่างน้อยจํานวนหนึ% งในสาม ('/&)
5
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ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้เคียงทีสุ ดกับส่ วนหนึงในสาม (%/')
กรรมการที จะออกในปี แรกและปี ที สองภายหลังจดทะเบี ยนแปรสภาพ
บริ ษ ัท นั- นให้ ใ ช้ วิ ธี จ ับ สลากกัน ว่ า ผู ้ใ ดจะออก ส่ ว นปี หลัง ๆ ต่ อ ไปให้
กรรมการคนที อยู่ ใ นตํา แหน่ ง นานที สุ ดนั- นเป็ นผู ้อ อกจากตํา แหน่ ง
กรรมการทีออกตามวาระนั-นอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้”
2. บริ ษ ัท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ นบริ ษ ัท มหาชนจํา กัด เมื อวัน ที
: พฤษภาคม <==> ดังนั-นการพ้นตําแหน่ งตามวาระของกรรมการบริ ษทั ฯ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี <=@% จึงมีกรรมการทีจะต้องออกตาม
วาระจํานวน ' ท่าน คือ
1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
<. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
'. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
ในการสรรหากรรมการบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื อบุ คคลทีเห็ นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม เพือรับการพิจารณาเลือกตั-งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตาม
หลักเกณฑ์ ที ได้ เปิ ดเผยไว้ในเว็บ ไซต์ ของบริ ษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations)
รวมทั-งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ของตลาดหลักทรัพย์ ตั-งแต่วนั ที %: มกราคม <=@% ถึงวันที Z
มีนาคม <=@% เรื อง การให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุ ม และเสนอชื อบุคคลเพือรับการพิจารณา
เลือกตั-งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี <=@% เพือให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเป็ นการล่วงหน้า โดยปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใด
เสนอรายชือบุคคลเข้ามายังบริ ษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ งไม่รวมกรรมการบริ ษทั ฯ ผูม้ ี
ส่ ว นได้ เสี ยในวาระนี- ได้ร่ ว มกัน พิ จ ารณาประวัติ แ ละประสบการณ์ ข อง
กรรมการบริ ษทั ฯ ทีออกจากตําแหน่งตามวาระ ทั-ง ' ท่านแล้ว เห็ นว่าเป็ นผูท้ ีมี
ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถ
บริ หารงานของบริ ษทั ฯ จนบรรลุผลสําเร็ จและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั ฯ จึงเห็ นควรเสนอความเห็ นต่อที ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เพือ
นําเสนอให้ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาเลื อกตั-งกรรมการบริ ษทั ฯ ที ออก
จากตําแหน่งตามวาระ'ท่านข้างต้น กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
6
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อีกวาระหนึ% ง ทั)งนี) ประวัติกรรมการได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมในครั)งนี) (สิ% งที%ส่งมาด้วยลําดับที% &)
การลงมติ

วาระนี)ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี)
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ%งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ น้ ที%ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที%มีอยูเ่ ลือกตั)งบุคคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที%เลื อกตั)งบุ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ% งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั)ง
เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที% จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั)งในครั)งนั)น
ในกรณี ที%บุคคลซึ% งได้รับการเลือกตั)งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
เกิ น จํา นวนกรรมการที% พึ ง จะมี หรื อ จะพึ ง เลื อ กตั)ง ในครั) งนั) น ให้ ผูเ้ ป็ น
ประธานในที%ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี)ขาด
(ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ '-)

วาระที• 7
พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ &, และข้อ ,, ได้กาํ หนดให้ที%ประชุ มสามัญ ผู้
ถื อ หุ ้น พิ จารณาเรื% อ งการกํา หนดค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ ษ ัท ฯ ในการ
ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี ดัง นั)น จึ ง มี ค วามจํา เป็ นจะต้อ งเสนอเรื% อ ง
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ที%ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี !"#'
พิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน ได้ร่วมกัน พิ จารณากําหนด
ค่ าตอบแทน โดยพิ จารณาจากผลประกอบการของบริ ษ ัท ฯ ในปี !"#$ การ
ปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั ฯ และเปรี ยบเทียบอ้างอิง
กับ ธุ รกิ จหรื ออุ ตสาหกรรมในประเภทเดี ยวกันกับบริ ษ ทั ฯ หรื อใกล้เคี ยงกับ
บริ ษ ัท ฯ ประกอบกับ ขนาดธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯแล้ว และได้แจ้ง ต่ อ ที% ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯเพื%อรับทราบ จึงเห็นควรให้เสนอให้ที%ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้ น พิ จ ารณากํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท ฯ ประจํา ปี !"#' ตาม
รายละเอียดดังนี)
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ลําดับ

ข้ อเสนอเพือ• พิจารณา

ปี !"#$
อัตราเดิม

1.

ปี !"#'
อัตราทีเ• สนอ
(ไม่ เพิม• ขึน% )

ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
(ต่อเดือน ต่อคน)

- ประธานกรรมการ !2,$$$ บาท

- ประธานกรรมการ !!,$$$ บาท

- กรรมการ '',$$$ บาท

- กรรมการ '',$$$ บาท

* ทั)ง นี) หากกรรมการท่ า นใดได้ รั บ
เลื อกให้ ด ํ า รงตํ า แหน่ งมากกว่ า '
ตําแหน่ งในบริ ษทั ฯ ให้กรรมการท่าน
นั) นได้ รั บ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นใน
อัตราที%สูงที%สุดอัตราเดียว

* ทั)งนี) หากกรรมการท่ านใดได้รั บ
เลื อ กให้ ด ํ า รงตํา แหน่ ง มากกว่ า '
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ ให้กรรมการท่าน
นั) นได้ รั บ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นใน
อัตราที%สูงที%สุดอัตราเดียว

** กรรมการที% เป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ ไ ด้ ** กรรมการที% เป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ รั บ ค่ าต อ บ แ ท น ร าย เดื อ น ข อ ง
อีก
กรรมการอีก
1.2 ค่าเบี)ยประชุม
(ต่อครั)ง ต่อคน)
2.

- ประธานกรรมการ / กรรมการ
'!,$$$ บาท

- ประธานกรรมการ / กรรมการ
'!,$$$ บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั ฯ
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ลําดับ

ข้ อเสนอเพือ• พิจารณา

ปี !"#$

ปี !"#'
อัตราทีเ• สนอ
(ไม่ เพิม• ขึน% )

อัตราเดิม
2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
(ต่อเดือน ต่อคน)

2.2 ค่าเบี)ยประชุม

4.

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
!!,$$$ บาท

- กรรมการตรวจสอบ '#,"$$ บาท

- กรรมการตรวจสอบ '#,"$$ บาท

* ทั)ง นี) หากกรรมการท่ า นใดได้ รั บ
เลื อกให้ ด ํ า รงตํ า แหน่ งมากกว่ า '
ตําแหน่ งในบริ ษทั ฯ ให้กรรมการท่าน
นั) นได้ รั บ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นใน
อัตราที%สูงที%สุดอัตราเดียว

* ทั)ง นี) หากกรรมการท่ านใดได้รั บ
เลื อ กให้ ด ํ า รงตํา แหน่ ง มากกว่ า '
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ ให้กรรมการท่าน
นั) นได้ รั บ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นใน
อัตราที%สูงที%สุดอัตราเดียว

** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพี ยง
ค่ าต อ บ แ ท น ราย เดื อ น ใน ฐ าน ะ
กรรมการตรวจสอบเท่ านั)น จะไม่ ได้
รั บ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นในฐานะ
กรรมการของบริ ษทั อีก

** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียง
ค่ าตอ บ แท น รายเดื อ น ใน ฐาน ะ
กรรมการตรวจสอบเท่ านั)น จะไม่ได้
รั บ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นในฐานะ
กรรมการของบริ ษทั อีก

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการตรวจสอบ '!,$$$ บาท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการตรวจสอบ '!,$$$ บาท

ค่าเบี)ยประชุ มกรรมการสรรหา - ประธานกรรมการสรรหาและ
และพิ จารณาค่ าตอบแทน (ต่ อ พิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท
ครั)ง ต่อคน)
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน #,$$$ บาท

- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 0,$$$ บาท

ค่ า เบี) ย ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร - ประธานกรรมการพิจารณาความ
พิจารณาความเสี% ยง (ต่อครั)ง ต่อ เสี% ยง 8,000 บาท
คน)
- กรรมการพิจารณาความเสี% ยง

- ประธานกรรมการพิจารณาความ
เสี% ยง 0,$$$ บาท

(ต่อครั)ง ต่อคน)
3.

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
!!,$$$ บาท

-#,$$$ บาท

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน #,$$$ บาท

- กรรมการพิจารณาความเสี% ยง
#,$$$ บาท
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ลําดับ

ข้ อเสนอเพือ• พิจารณา

ปี !"#$

ปี !"#'
อัตราทีเ• สนอ
(ไม่ เพิม• ขึน% )

อัตราเดิม
5.

ค่ า เบี) ย ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร
ธรรมาภิบาล (ต่อครั)ง ต่อคน)

-

ประธานกรรมการธรรมภิบาล
0,$$$ บาท
- กรรมการธรรมาภิบาล
#,$$$ บาท

6.

โบนัสกรรมการ
การลงมติ

!,,"$,$$$ บาท

!,,"$,$$$ บาท

วาระนี) ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (!/&) ของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ% งมาประชุ ม (ตามมาตรา ($ วรรคสอง แห่ ง พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535)

วาระที• 8
พิจารณาแต่ งตั%งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ ูสอบบัญชี
ข้อเท็จ จริ งและเหตุผล ตามมาตรา '!$ แห่ งพรบ. บริ ษ ัท มหาชน และข้อบังคับ ของบริ ษ ัท ฯ ข้อ #$
กําหนดให้ ที% ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจําปี แต่ งตั)งผูส้ อบบัญ ชี แ ละกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั)ง
') นางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที% "0-! และ/หรื อ
!) นายโสภณ เพิม% ศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที% &'0! และ/หรื อ
&) นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที% &"'# และ/หรื อ
,) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที% ,"!' และ/หรื อ
") นางกิ%งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที% ,,(# และ/หรื อ
#) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที% &(-!
แห่ง บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคน
หนึ% งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และใน
กรณี ที%ผสู ้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ ให้บริ ษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื%นของบริ ษทั สํานักงาน อีวาย
จํากัด ซึ% งมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
โดยกําหนดค่ าตอบแทนผู ้ส อบบัญ ชี ประจําปี !"#' รวมทั)งสิ) น เป็ นจํานวน
เงิน !,,"$,$$$ บาท ต่อปี (ตามสิ% งที%ส่งมาด้วยลําดับที% ,)
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ความเห็นคณะกรรมการ ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ แล้ ว
เห็ นสมควรเสนอให้ ที% ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น พิ จารณาแต่ งตั)งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษ ัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี !"#' ดังนี)
') นางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที% "0-! และ/หรื อ
!) นายโสภณ เพิม% ศิริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที% &'0! และ/หรื อ
&) นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที% &"'# และ/หรื อ
,) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที% ,"!' และ/หรื อ
") นางกิ%งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที% ,,(# และ/หรื อ
#) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที% &(-!
ผูส้ อบบัญชีที%ได้รับการเสนอชื%อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่ วนได้เสี ย
บริ ษ ทั ฯ /บริ ษ ทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ /ผูท้ ี% เกี% ยวข้องกับบุ คคลดังกล่ าว
นกรณี ที% ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตดังกล่ าวข้างต้น ไม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ งานได้ ให้
บริ ษ ัท สํ า นัก งาน อี ว าย จํา กัด จัด หาผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตอื% น ของบริ ษ ัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ% งมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด และได้รับความเห็ นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี !"#' รวม
ทั)งสิ) นเป็ นจํานวนเงิน 2,450,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี)

ค่าสอบบัญชีสาํ หรับปี
ค่าสอบทานงบการเงินสําหรับไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)
รวม
การลงมติ

หน่วย/บาท
ปี 2561
1,583,000
867,000
2,450,000

วาระนี) ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที%มาประชุ มและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ ,&)

วาระที• 9
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับ บริษัทฯ ข้ อ &6 หมวด 4 การประชุ มผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์และเหตุผล การเส น อขอแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ บ ริ ษั ท ฯใน ครั) งนี) เพื% อให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. !"&" มาตรา '$$ ที%แก้ไขเพิ%มเติมโดย
คําสั%งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที% !'/!"#$ เรื% องการแก้ไขเพิ%มเติม
กฎหมายเพื%ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ลงวันที% , เมษายน !"#$
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แก้ไขเพิ%มเติมเกี% ยวกับการเรี ยกประชุ มวิสามัญโดยผูถ้ ื อหุ ้น เรื% องสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น
ในการร้องขอให้จดั ประชุม เป็ นการลดสัดส่ วนจํานวนหุ ้นในการใช้สิทธิร้องขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุ มได้ โดยลดจํานวนหุ ้นที% จะขอใช้สิ ทธิ เป็ นร้ อยละ '$
(เดิมไม่นอ้ ยกว่าหนึ%งในห้า) ของจํานวนหุ น้ ที%จาํ หน่าย ได้ท) งั หมด
สาระสํ าคัญของการเรียกประชุ มวิสามัญโดยผู้ถือหุ้น กล่าวโดยสรุ ป คือ ผูถ้ ือหุน้ คน
หนึ% งหรื อหลายคนซึ% งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ สิ บ ('$) ของจํานวน
หุ ้นที% จาํ หน่ ายได้ท) งั หมด อาจร้ องขอเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื%อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื% องและเหตุผลในการที%ขอให้เรี ยกประชุ ม
ไว้ให้ ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายในสี% สิบห้า (,") วันนับแต่วนั ที%ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
ทั)งนี) รายละเอียดของการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 36 ปรากฏตามเอกสารที%
แนบมาพร้อมนี)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ แล้ว พิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอให้ที%ประชุ มผูถ้ ื อ
หุ ้ น พิ จารณาอนุ ม ัติ การแก้ไขข้อบังคับบริ ษ ัทฯ ข้อ &# เพื% อให้ ส อดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. !"&" มาตรา '$$ ที%แก้ไขเพิ%มเติมโดยคําสั%ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที% !'/!"#$ ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี) ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี% (3/4) ของผูถ้ ือหุ ้น
ที%มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ ,&)

วาระที1• 0
พิจารณาอนุมัติการเพิม• เติมข้ อบังคับ บริษัทฯ ข้ อ 29 หมวด & กรรมการและอํานาจกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล การเสนอขอเพิ% ม เติ ม ข้อ บัง คับ บริ ษ ัท ฯในครั) งนี) เรื% อ งการประชุ ม ผ่ า นสื% อ
อิเล็กทรอนิ กส์ มีข) ึนเพื%อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการของ
บริ ษทั ฯในการจัดประชุ ม ซึ% งเป็ นไปตามกฎหมายใหม่ที%อนุ ญาตให้การประชุ ม
นั)น ผูร้ ่ วมประชุ ม ไม่จาํ เป็ นต้องอยู่ร่วมกันในสถานที% ป ระชุ มแห่ งเดี ยวกัน แต่
สามารถจัดการประชุ มผ่านสื% ออิ เล็กทรอนิ กส์ ได้ เช่ น video conference ทั)งนี)
การประชุ มผ่านสื% ออิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที%
เกี%ยวข้องดังต่อไปนี)
1. ประกาศคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับ ที% -,/!""- เรื% องการประชุ ม
ผ่านสื% ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที% !- มิถุนายน !""12
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2. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื% อสาร เรื% องมาตรฐาน
การรักษาความมัน% คงปลอดภัยของการประชุ มผ่านสื% ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.
!""- และ
3. คําชี)แจงกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ลงวันที% 23 กันยายน 2559 เรื% องการประชุม
ผ่านสื% ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ของห้ างหุ ้นส่ วนจดทะเบี ยน บริ ษ ทั จํากัด บริ ษ ทั
มหาชนจํากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ ฉบับที% -,/!""- เรื% องการประชุ มผ่านสื% ออิเล็กทรอนิ กส์ ลง
วันที% !- มิถุนายน !""สาระสําคัญของการประชุมผ่านสื% ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวโดยสรุ ปได้ ดังนี)
1. ผูร้ ่ วมประชุ มทั)งหมดไม่จาํ เป็ นต้องอยู่ร่วมกันในสถานที%ประชุ มแห่ ง
เดียวกัน แต่จาํ ต้องมีผรู ้ ่ วมประชุ มอย่างน้อยหนึ% งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมอยูใ่ นที%ประชุ มแห่งเดียวกันและผูร้ ่ วมประชุมทั)งหมดต้องอยูใ่ น
ประเทศไทยขณะที%มีการประชุม
2. การส่ งคําบอกกล่าวเรี ยกประชุ มและเอกสารประกอบการประชุ ม จะ
ส่ งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
3. การประชุ มผ่านสื% ออิเล็กทรอนิ กส์ ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรักษา
ความมัน% คงปลอดภัยของการประชุ มผ่านสื% ออิเล็กทรอนิ กส์ ที%กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื% อสารกําหนด
4. ประธานในที%ประชุมต้องดําเนินการดังนี)
4.1) ให้ ผู ้ร่ ว มประชุ ม แต่ ล ะคนแสดงตนเพื% อ ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื% อ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่ วมการประชุม
4.2) จัดทํารายงานการประชุมเป็ นหนังสื อ และ
4.3) จัดให้มีการบันทึกเสี ยงหรื อทั)งเสี ยงและภาพของผูร้ ่ วมประชุ มทุก
คน ตลอดระยะเวลาที%มีการประชุ มในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้
ถื อว่าการบันทึ กเสี ยง หรื อการบันทึกเสี ยงและภาพนั)นเป็ นส่ วนหนึ% ง
ของรายงานการประชุม
ทั)งนี) รายละเอียดของการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 2( ปรากฏตามเอกสารที%
แนบมาพร้อมนี)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ แล้ว พิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอให้ที%ประชุ มผูถ้ ื อ
หุ ้น พิ จารณาอนุ ม ัติการเพิ% มเติ มข้อบังคับบริ ษ ัทฯ ข้อ !( เพื% อให้ สอดคล้องกับ
13
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ประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที% -,/!""- เรื% องการประชุ มผ่านสื% อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ลงวันที% !- มิถุนายน !""- และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที%
เกี%ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
การลงมติ

วาระนี) ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี% (3/4) ของผูถ้ ือหุ ้น
ที%มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ ,&)

วาระที1• 1
พิจารณาอนุมัติการเพิม• เติมข้ อบังคับ บริษัทฯ ข้ อ 28 หมวด & กรรมการและอํานาจกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล การเสนอขอเพิ%มเติมข้อบังคับบริ ษทั ฯในครั)งนี) เรื% องการส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ ม
และเอกสารประกอบการประชุ มสามารถส่ งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ มี
ขึ)นเพื%อเป็ นการอํานวยความสะดวกในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ซึ% งจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที%เกี%ยวข้องดังต่อไปนี)
1. ประกาศคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับ ที% -,/!""- เรื% องการประชุ ม
ผ่านสื% ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที% !- มิถุนายน !""2. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื% อสาร เรื% องมาตรฐาน
การรักษาความมัน% คงปลอดภัยของการประชุ มผ่านสื% ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.
2557
3. คําชี)แจงกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ลงวันที% 23 กันยายน 2559 เรื% องการประชุม
ผ่านสื% ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ของห้ างหุ ้นส่ วนจดทะเบี ยน บริ ษ ทั จํากัด บริ ษ ทั
มหาชนจํากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ ฉบับที% -,/!""- เรื% องการประชุ มผ่านสื% ออิเล็กทรอนิ กส์ ลง
วันที% !- มิถุนายน !""- และ
4. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 4, 7, 8
และ 9
ทั)งนี) รายละเอียดของการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 28 ปรากฏตามเอกสารที%
แนบมาพร้อมนี)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ แล้ว พิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอให้ที%ประชุ มผูถ้ ื อ
หุ ้น พิ จารณาอนุ ม ัติการเพิ% มเติ มข้อบังคับบริ ษ ัทฯ ข้อ !0 เพื% อให้ สอดคล้องกับ
ประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที% -,/!""- เรื% องการประชุ มผ่านสื% อ
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อิเล็กทรอนิ กส์ ลงวันที% !- มิถุนายน !""- และเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที%
เกี%ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
การลงมติ

วาระนี) ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี% (3/4) ของผูถ้ ือหุ ้น
ที%มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ ,&)

วาระที• 12
เรื•องอืน• ๆ (ถ้ ามี)
ความเห็ นคณะกรรมการ การพิ จารณาเรื% องอื% นๆ นั)น บริ ษทั ฯ ไม่มีเรื% องเสนอให้ที%ประชุ มพิจารณาโดย
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ ประจําปี !"#' ตามหลักเกณฑ์ที% ได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของบริ ษั ท ฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั) งแจ้ ง
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั)งแต่วนั ที% '0 มกราคม !"#'
ถึงวันที% ( มีนาคม !"#' เรื% อง การให้สิทธิ ผถู้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุ ม และ
เสนอชื% อบุคคลเพื%อรับการพิจารณาเลือกตั)งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี !"#' เพื%อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาเป็ นการ
ล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอเพิ%มวาระการประชุ มล่วงหน้า อย่างไรก็ดี
ตาม มาตรา '$" วรรคสอง แห่ งพรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด และข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ข้อ ,$ ได้กาํ หนดให้ผถู ้ ือหุ ้นซึ% งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า ' ใน &
('/&) ของจํานวนหุ ้นที% จาํ หน่ ายได้ท) งั หมดจะขอให้ที%ประชุ มพิจารณาเรื% องอื% น
นอกจากที%กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญนัดประชุมอีกก็ได้
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดรายชื% อผูถ้ ื อหุ ้นที%มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจําปี
256' ในวันที% 9 มีนาคม !"61
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผูถ้ ื อ หุ ้ น เข้า ร่ วมประชุ ม ตามวัน เวลา และสถานที% ดัง กล่ าว หากท่ านไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ ทั)งนี) ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื%นเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มแทนตามหนังสื อ
มอบฉันทะที%แนบมาด้วย โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะ (ตามสิ% งที%ส่งมาด้วย
ลําดับที% #) (พร้อมติดอากรแสตมป์ !$ บาท) พร้อมแนบหลักฐานที%กาํ หนดและส่ งคืนบริ ษทั ฯ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุ มอย่างน้อย ' วัน หรื อให้ผรู ้ ับมอบฉันทะนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที% ณ จุดตรวจเอกสาร โดย
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื%อเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจําปี !"#' ตั)งแต่เวลา
0.$$ น. ของวันที% !- มีนาคม !"#' เป็ นต้นไป
ท่านอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรื อบุคคลอื%นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข.
เพื%อเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งรายละเอียดของกรรมการ
อิสระและนิ ยามของกรรมการอิสระตามสิ% งที% ส่งมาด้วยลําดับที% - โดยขอให้ท่านโปรดส่ งหนังสื อมอบ
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3

ข้อมูลเบืองต้นของกรรมการบริ ษทั ฯ
ชือ-นามสกุล
อายุ
ตําแหน่ งในบริ ษทั
วันทีดํารงตําแหน่ ง
การศึกษา

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
ปี
ประธานกรรมการ
# มีนาคม %&&
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําเเหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
คอร์ส
Director Accreditation Program (DAP)
Role of the chairman Program (RCP)

ปี ทีรับการอบรม
2556
2557

ประสบการณ์ การทํางาน
ช่วงเวลา
2556 - ปจั จุบนั
2560- ปจั จุบนั
2532 - ปจั จุบนั
2553 - ปจั จุบนั
2556 - ปจั จุบนั
2556 - ปจั จุบนั

2553 - 2556
2553 - 2556
2548 -2556

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

หน่ วยงาน/บริษทั
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิ จ
สปา

บริษทั กลมเกลียวพัฒนา จํากัด
บริษทั บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

อสังหาริมทรัพย์
เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์

บริษทั เอเชียD นฟอร์จนู พร็อพเพอร์ตFี จํากัด

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ไซเบอร์พรินF ท์กรุป๊ จํากัด

สิงD พิมพ์

บริษทั อุตสาหจิตโฮลดิงF จํากัด

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษทั ไซเบอร์พรินF ท์ จํากัด

ธุรกิจโฮลดิงF ถือหุน้ ใน
บริษทั ในเครือ ซึงD ดําเนิน
ธุรกิจสิงD พิมพ์และเซอร์วสิ
อพาร์ทเม้นท์
สิงD พิมพ์

บริษทั ศรีสยามพรินF ท์แอนด์แพคก์ จํากัด

สิงD พิมพ์

บริษทั ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พรินF จํากัด

สิงD พิมพ์
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ตําแหน่ งปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริษทั สยามเวลเนสกรุป๊ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ งอืนในปัจจุบนั
กิ จการทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน จํานวน บริษทั
กิ จการทีมิ ใช่บริ ษทั จัดทะเบียน จํานวน & บริษทั ได้แก่
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เอเชียนฟอร์จนู พร็อพเพอร์ต:ี จํากัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ไซเบอร์พริน: ท์กรุป๊ จํากัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั อุตสาหจิตโฮลดิง: จํากัด
- กรรมการบริษทั กลมเกลียวพัฒนา จํากัด
กิ จการอืนๆ ทีอาจทําให้เกิ ดความขัดแข้งทางผลประโยชน์ กบั บริ ษทั ฯ จํานวน บริษทั
ความเชียวชาญ

รัฐศาสตร์

สัด ส่ วนการเข้ าประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ในรอบปี ผ่านมา >/@ ครัง: (ระหว่ างวันที @
มกราคม %& - A@ ธันวาคม 2560)
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ข้อมูลเบืองต้นของกรรมการบริ ษทั ฯ
ชือ-นามสกุล
อายุ
ตําแหน่ งในบริ ษทั

ม.ร.ว. เพ็ญศิร ิ จักรพันธุ์
ปี
กรรมการบริษทั ฯ /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการธรรมาภิบาล
( มีนาคม ( )
ปริญญาตรี สาขา กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิงเเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันทีดํารงตําแหน่ ง
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
คอร์ส
Director Accreditation Program (DAP)

ปี ทีรับการอบรม
2556

ประวัติการอบรมอืนๆ
- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร จัดโดยมูลนิธชิ ยั พัฒนาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์ การทํางาน
ช่วงเวลา
&''( - ปจั จุบนั

2556 - ปจั จุบนั
2550 - 2556
2548 - 2550

ตําแหน่ ง
หน่ วยงาน/บริษทั
กรรมการอิสระ
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ธรรมาภิบาล
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มงาน มูลนิธชิ ยั พัฒนา
โครงการพิเศษ
ผูอ้ าํ นวยการด้าน
กิจการพิเศษ
ผูป้ ระสานงานมูลนิธิ
ชัยพัฒนา

ตําแหน่ งปัจจุบนั

ประเภทธุรกิ จ
สปา

องค์กรการกุศล

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการธรรมภิบาล บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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ตําแหน่ งอืนในปัจจุบนั
กิ จการทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 9 บริษทั
กิ จการทีมิ ใช่บริ ษทั จัดทะเบียน จํานวน : บริษทั ได้แก่
- ผูอ้ ํานวยการกลุ่มงาน โครงการพิเศษ มูลนิธชิ ยั พัฒนา
กิ จการอืนๆ ทีไม่อาจทําให้เกิ ดความขัดแข้งทางผลประโยชน์ กบั บริ ษทั ฯ จํานวน 9 บริษทั
ความเชียวชาญ
เทคโนโลยีการบริหารสิงเเวดล้อม
ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริ ษทั ฯ จํานวน 9 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 9 ของสิทธิออกเสียงทัง> หมด
ส่วนได้เสียอืนๆ ในช่วง 9 ปี ทีผ่านมา
- ไม่ เป็ น กรรมการทีมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารงาน พนั ก งาน ลู ก จ้า ง หรือ ที
ปรึกษาทีได้รบั เงินเดือนประจํา
- ไม่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริก ารทางวิช าชี พ ของบริษั ท ฯ (เช่ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ที ปรึก ษา
กฎหมาย)
- ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้
อย่างเป็ นอิสระ
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในรอบปี ผ่านมา :9/:9 ครัง> (ระหว่างวันที : มกราคม
( )9 – : ธันวาคม 2560)
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ข้อมูลเบืองต้นของกรรมการบริ ษทั ฯ

ชือ-นามสกุล
อายุ
ตําแหน่ งในบริ ษทั

นายพลเชษฐ์ ลิขติ ธนสมบัติ
ปี
กรรมการบริษทั ฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล
) มีนาคม ) +
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันทีดํารงตําแหน่ ง
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร
Director Certification Program (DCP)

ปี ทีรับการอบรม
2549

Audit Committee Program (ACP)

2556

ประวัติการอบรมอืนๆ
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries จัดโดยสมาคม
ส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD) และสํานั ก งานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์ การทํางาน
ช่วงเวลา
2556 – ปจั จุบนั

2560 – ปจั จุบนั
มิถุนายน 2557 มิถุนายน 2560 –

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
ธรรมาภิบาล
กรรมการ

หน่ วยงาน/บริษทั
ประเภทธุรกิ จ
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) สปา

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ทีปรึกษา
คณะกรรมการ

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) หลักทรัพย์

บริษทั ปรีชากรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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ช่วงเวลา
) + - 2559

ตําแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการบริหาร

หน่ วยงาน/บริษทั
บริษทั อินเตอร์เนชันแนล รีเสริช
คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิ จ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2556 - 2557
2553

บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จํากัด
องค์การคลังสินค้า

บริหารสินทรัพย์
รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมปา่ ไม้

รัฐวิสาหกิจ

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว)

หน่วยงานของรัฐ

2546 - 2551

กรรมการ
รองผูอ้ าํ นวยการ
ทีปรึกษาประธาน
คณะกรรมการ
กรรมการบริหาร
กิจการอนุกรรมการ
กลันกรองและพัฒนา
องค์กร
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย
ส่งเสริมโครงการตาม
นโยบายรัฐบาล
กรรมการ

บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จํากัด

ซ่อมบํารุงรักษาเครืองบิน

2546 - 2551

กรรมการ

บริษทั อุตสาหกรรมขนมไทย จํากัด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมไทย

2551- 2552

2546 - 2551

ตําแหน่ งปัจจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษทั กรรมการธรรมาภิบาล และ
กรรมการอิสระ บริษทั สยามเวลเนสกรุป๊ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ งอืนในปัจจุบนั
กิ จการทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 1 บริษทั ได้แก่
- กรรมการบริษทั ปรีชากรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
กิ จการทีมิ ใช่บริ ษทั จดทะเบียน จํานวน 0 บริษทั ได้แก่
กิ จการอืนๆ ทีอาจทําให้เกิ ดความขัดแข้งทางผลประโยชน์ กบั บริ ษทั ฯ จํานวน บริษทั
ความเชียวชาญ

บริหารธุรกิจและวิศวกรรม

ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริ ษทั ฯ จํานวน หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ของสิทธิออกเสียงทังg หมด
ส่วนได้เสียอืนๆ ในช่วง < ปี ทีผ่านมา
- ไม่ เป็ น กรรมการทีมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารงาน พนั ก งาน ลู ก จ้า ง หรือ ที
ปรึกษาทีได้รบั เงินเดือนประจํา
- ไม่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริก ารทางวิช าชี พ ของบริษั ท ฯ (เช่ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ที ปรึก ษา
กฎหมาย)
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- ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้
อย่างเป็ นอิสระ
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในรอบปี ผ่านมา j /j ครังg (ระหว่างวันที 1 มกราคม
2560 – 31 ธันวาคม 2560)
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ข้อมูลเกียวกับประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผูส้ อบบัญชี
ชือ
สํานักงานผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
ระยะเวลาการทํางาน
ตําแหน่ ง

นางกิ งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
4496
25 ปี
หุน้ ส่วน

คุณสมบัติ
- เป็ นหนึ!งในสมาชิกของ EY IFRS ภายใต้ EY Global Telecommunications Centre
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์
- ปฏิบตั งิ านด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิตยานยนต์ ธุรกิจการ
ผลิตสินค้าและการจัดจําหน่ าย และธุรกิจการสื!อสารโทรคมนาคม ซึง! ครอบคลุมกิจการทังT ที!เป็ น
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศทีม! สี าขาอยูท่ วโลก
ั!
- ปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบบัญชี งานด้านการตรวจสอบเป็ นกรณีพเิ ศษ การเสนอขายตราสาร
หนีTและการให้บริการคําปรึกษาอื!นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง! ลูกค้าในธุรกิจการสื!อสารโทรคมนาคม
- ปฏิบตั ิงานด้านการให้บริก ารเกี!ยวข้อ งกับการสอบทานตามความต้องการภายใต้ IFRS การ
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม Sarbanes-Oxley Act Section 404 ของธุรกิจการสื!อสารโทรคมนาคม
การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน “J-SOX” สําหรับธุรกิจการผลิตยานยนต์
และเป็ นที!ปรึกษาในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ ประชาชนทัวไปเป็
!
นครังT แรก (IPO) และการสอบ
ทานการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อกําหนดภายใต้กฎ bccA สําหรับธุรกิจการสื!อสารโทรคมนาคม

การมีส่วนได้ ส่วนเสี ยอืนนอกเหนื อจากการให้ บริ การสอบบัญชี กับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / บริ ษัท
ร่วม หรือนิ ติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิ บตั ิ หน้ าทีได้อย่างอิ สระ
- ไม่ม ี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ทีสามารถติ ดต่อได้
ef fgc ehhh / 02 264 9090
โทรศัพท์
ef fgc ehjk-ke
แฟกซ์
Gingkarn.Atsawarangsalit@th.ey.com
อีเมลล์
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ข้อมูลเกียวกับประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผูส้ อบบัญชี
ชือ
สํานักงานผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
ระยะเวลาการทํางาน
ตําแหน่ ง

นางสาวพิ มพ์ใจ มานิ ตขจรกิ จ
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กว่า ปี
หุน้ ส่วนอาวุโส

คุณสมบัติ
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
- เป็ นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษทั ขนาดใหญ่ จํานวนมาก ซึ8งครอบคลุมกิจการหลากหลาย
ประเภททัง: ที8เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที8
มีสาขาอยูท่ วโลก
ั8
มีความเชีย8 วชาญอย่างยิง8 ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัด
จําหน่ าย
- เป็ นผูค้ วบคุมงานการให้บริการเกีย8 วกับการให้คําปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การมีส่วนได้ ส่วนเสี ยอืนนอกเหนื อจากการให้ บริ การสอบบัญชี กับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / บริ ษัท
ร่วม หรือนิ ติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิ บตั ิ หน้ าทีได้อย่างอิ สระ
- ไม่ม ี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ทีสามารถติ ดต่อได้
= >>> / 02 264 9090
โทรศัพท์
= >EF-F
แฟกซ์
Pimjai.Manitkajohnkit@th.ey.com
อีเมลล์
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

ข้อมูลเกียวกับประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผูส้ อบบัญชี
ชือ
สํานักงานผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
ระยะเวลาการทํางาน
ตําแหน่ ง

นางสาวรุ้งนภา เลิ ศสุวรรณกุล
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

รูปภาพ

30 ปี
หุน้ ส่วนอาวุโส

คุณสมบัติ
- เป็ นคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี
- เป็ นอนุ กรรมการทดสอบการปฏิบตั งิ านเกี+ยวกับการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี
- เป็ นอาจารย์พเิ ศษให้กบั สถาบันการศึกษาหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
- เป็ นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ จํานวนมากซึ+งครอบคลุมกิจการหลากหลาย
ประเภท ทัง= ทีเ+ ป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที+
มีสาขาอยู่ทวโลก
ั+
มีความเชี+ยวชาญอย่างยิง+ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัด
จําหน่ าย ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจการเงิน
- เป็ นผูค้ วบคุมงานการให้บริการเกี+ยวกับการให้คําปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็ น
กรณีพเิ ศษเพื+อการซือ= ขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอืนนอกเหนื อจากการให้ บริ การสอบบัญชี กับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั
ร่วม หรือนิ ติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิ บตั ิ หน้ าทีได้อย่างอิ สระ
- ไม่ม ี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ทีสามารถติ ดต่อได้
AB B C ADDD / 02 264 9090
โทรศัพท์
AB B C ADJK-KA
แฟกซ์
Rungnapa.Lertsuwankul@th.ey.com
อีเมลล์
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

ข้อมูลเกียวกับประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผูส้ อบบัญชี
ชือ
สํานักงานผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
ระยะเวลาการทํางาน
ตําแหน่ ง

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กว่า ปี
หุน้ ส่วน

คุณสมบัติ
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เป็ น คณะกรรมการวิช าชีพ ด้ า นการศึก ษาและเทคโนโลยีก ารบัญ ชีข องสภาวิช าชีพ บัญ ชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เป็ นคณะทํางานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) ของสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
- ปฏิ บ ั ติ ง านด้ า นการสอบบั ญ ชี ธุ ร กิ จ ต่ า งๆ เช่ น ธุ ร กิ จ การเงิ น และหลั ก ทรัพ ย์ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิตและการจัดจําหน่ าย ซึงA ครอบคลุมกิจการทังB ทีAเป็ นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศทีมA สี าขาอยู่ทวโลก
ัA
- เป็ นผูค้ วบคุมงานการให้บริการเกีAยวกับการให้คําปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็ น
กรณี พ ิเศษ เพืAอ การซืBอ ขายหรือ ควบรวมกิจการ นอกจากนันB ยังมีส่ว นร่วมในการเข้าทํ าการ
ตรวจสอบเป็ นกรณีพเิ ศษสําหรับธนาคารและสถาบันการเงินทีปA ระสบปญั หาในปี 2540

การมีส่วนได้ ส่วนเสี ยอืนนอกเหนื อจากการให้ บริ การสอบบัญชี กับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / บริ ษัท
ร่วม หรือนิ ติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิ บตั ิ หน้ าทีได้อย่างอิ สระ
- ไม่ม ี –
เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ทีสามารถติ ดต่อได้
KL
/ 02 264 9090
โทรศัพท์
KL P-P
แฟกซ์
Sumana.Punpongsanon@th.ey.com
อีเมลล์
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

ข้อมูลเกียวกับประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผูส้ อบบัญชี
ชือ
สํานักงานผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
ระยะเวลาการทํางาน
ตําแหน่ ง

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
3972
25 ปี
หุน้ ส่วน

คุณสมบัติ
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์
- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 45 ปี โดยเป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริษทั
ขนาดใหญ่จํานวนมาก ซึ8งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทัง: ที8เป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ
- มีความเชีย8 วชาญในการตรวจสอบบัญชีเกี8ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสัญญาก่อสร้าง ธุรกิจ
การผลิต เกษตรกรรม กองทุนอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม อาหารและเครือ8 งดื8ม
- เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาและควบคุมงานด้านการทํา Due diligence ในธุรกิจหลากหลายประเภท

การมีส่วนได้ ส่วนเสี ยอืนนอกเหนื อจากการให้ บริ การสอบบัญชี กับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / บริ ษัท
ร่วม หรือนิ ติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิ บตั ิ หน้ าทีได้อย่างอิ สระ
- ไม่ม ี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ทีสามารถติ ดต่อได้
G4 4HI GJJJ / 02 264 9090
โทรศัพท์
G4 4HI GJOP-PG
แฟกซ์
Chayapol.Suppasedtanon.ey.com
อีเมลล์
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

ข้อมูลเกียวกับประวัติและประสบการณ์ การทํางานของผูส้ อบบัญชี
ชือ
สํานักงานผูส้ อบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
ระยะเวลาการทํางาน
ตําแหน่ ง

นายโสภณ เพิ มศิ ริวลั ลภ
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด

รูปภาพ

กว่า ปี
หุน้ ส่วน

คุณสมบัติ
- เป็ นอนุ กรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพของสภาวิชาชีพบัญชี
- เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสํานักงานฯ
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่งประเทศไทย
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทด้านการจัดการ สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
- เป็ นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษทั ขนาดใหญ่ จํานวนมาก ซึ<งครอบคลุมกิจการหลากหลาย
ประเภททัง= ที<เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที<
มีสาขาอยู่ทวโลก
ั<
มีความเชีย< วชาญอย่างยิง< ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจประกันภัยและประกัน
ชีวติ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจําหน่ าย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอืนนอกเหนื อจากการให้ บริ การสอบบัญชี กับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / บริ ษทั
ร่วม หรือนิ ติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิ บตั ิ หน้ าทีได้อย่างอิ สระ
- ไม่ม ี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ทีสามารถติ ดต่อได้
@A BBB / 02 264 9090
โทรศัพท์
@A B I-I
แฟกซ์
Sophon.Permsirivallop@th.ey.com
อีเมลล์
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ข้ อ ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึง (1)
ครั5ง การประชุมเช่นว่านี5ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การ
ประชุมสามัญดังกล่าวให้จดั ให้มีข5 ึนภายในสี (4) เดื อน
ภายหลังวันสิ5นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั

ข้ อ ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึง ( )
ครั5ง การประชุมเช่นว่านี5ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การ
ประชุมสามัญดังกล่าวให้จดั ให้มีข5 ึนภายในสี (:) เดื อน
ภายหลังวันสิ5นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็
ได้สุ ด แต่ จ ะเห็ น สมควร หรื อ เมื อผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้า ( /?) ของจํานวนหุ ้นที
จําหน่ายได้ท5 งั หมด หรื อจํานวนผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีสิ บ
ห้า (@?) คนซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสิ บ
( / ) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ท5 งั หมดเข้าชือกันทํา
หนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก็ได้ โดยในหนังสื อร้ องขอนั5นจะต้อง
ระบุ ว่ า ให้ เ รี ยกประชุ ม เพื อการใด ไว้ ใ ห้ ชั ด เ จน
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ ง ( ) เดื อนนับ
แต่วนั ทีได้รับหนังสือจากผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็
ได้สุด แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื อผูถ้ ื อหุ้นคนหนึ งหรื อ
หลายคนซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ สิ บ
(10) ของจํานวนหุ ้น ที จํา หน่ ายได้ท5 งั หมด อาจร้ องขอ
เป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุ ้น เมื อใดก็ ได้ แต่ ต้อ งระบุ เ รื องและเหตุผ ลในการที
ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย
ในกรณี เช่นนี5คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ภายในสีสิ บห้า (45) วันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจาก
ผูถ้ ือหุน้

การประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น คราวอื น ๆ ให้เ รี ย กว่า
การประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น คราวอื น ๆ ให้เ รี ย กว่า
“ประชุมวิสามัญ”
“ประชุมวิสามัญ”

ร่ างข้อบังคับบริ ษทั ทีขอแก้ไข/เพิมเติม

ข้อบังคับบริ ษทั ฉบับปั จจุบนั

กฎหมายอ้างอิง
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
(แก้ไขเพิมเติ มโดยคําสังหัวหน้าคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ ที @ /@?E เรื องการแก้ไขเพิมเติมกฎหมายเพือ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ)

ตารางเปรี ยบเทียบข้อบังคับฉบับปั จจุบนั และร่ างข้อบังคับบริ ษทั ทีขอแก้ไข/เพิมเติม

1

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 5
เอกสารแนบท้ายวาระที , และ เรื องการแก้ไข/เพิมเติมข้อบังคับบริ ษทั

58

ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
ข้ อ
กรรมการหรื อผูซ้ ึ งได้รับมอบหมาย จัดส่ งหนังสื อนัด
ประชุ มไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่ อนวัน
ประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่ วน เพือรั กษาสิ ท ธิ
หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อืน และกําหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านั5นก็ได้

ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
ข้ อ
กรรมการหรื อผูซ้ ึ งได้รับมอบหมาย จัดส่ งหนังสื อนัด
ประชุ มไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่ อนวัน
ประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จ าํ เป็ นรี บด่ วน เพือรั กษาสิ ทธิ
หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อืน และกําหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านั5นก็ได้

ในการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมคณะกรรมการ
บ ริ ษั ท ร ว ม ทั5 ง เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ บริ ษทั อาจจัดส่งหนังสื อเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุ ม ดัง กล่ า วทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ในกรณี ที กรรมการตั5งแต่ส อง (@) คนขึ5น ไป
ในกรณี ทีกรรมการตั5งแต่สอง (@) คนขึ5น ไป
ร้องขอให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน ร้องขอให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการกําหนดวันนัดประชุมภายในสิ บสี (14) วันนับ กรรมการกําหนดวันนัดประชุมภายในสิ บสี (14) วันนับ
แต่วนั ทีได้รับการร้องขอเช่นว่านั5น
แต่วนั ทีได้รับการร้องขอเช่นว่านั5น

ร่ างข้อบังคับบริ ษทั ทีขอแก้ไข/เพิมเติม

ข้อบังคับบริ ษทั ฉบับปั จจุบนั
. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที,
-./ 00- เรื องการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที
@I มิถุนายน @??I
2. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื, อสาร เรื องมาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
. คําชี6แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที, กันยายน
00: เรื องการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ของห้าง
หุน้ ส่ วนจดทะเบียน บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด
สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที I:/@??I และ
.. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 0.. มาตรา :, I, N และ

กฎหมายอ้างอิง
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ร่ างข้อบังคับบริ ษทั ทีขอแก้ไข/เพิมเติม

กฎหมายอ้างอิง

การประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรค
สาม ต้องมีกระบวนการรักษาความมันคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสี ยง หรื อทั5งเสี ยงและ

ข้ อ : ใ นกา ร ปร ะชุ มคณ ะ กรร มกา ร จ ะต้ อ ง ข้ อ : ใ นกา ร ปร ะชุ มคณ ะ กรร มก าร จ ะต้ อ ง . ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที,
ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า กึ งหนึ งของจํา นวน ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ งหนึ งของจํา นวน -./ 00- เรื องการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที
กรรมการทั5งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
กรรมการทั5งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
@I มิถุนายน @??I
2. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม
ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม สื, อสาร เรื องมาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภัย
หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ได้ ถ้า มี ร องประธาน หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ได้ ถ้า มี ร องประธาน ของการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มี กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มี และ
รองประธานกรรมการ หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ รองประธานกรรมการ หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ . คําชี6แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที, กันยายน
หน้าที ได้ให้กรรมการซึ งมาประชุมเลื อกกรรมการคน หน้าทีได้ให้กรรมการซึ งมาประชุ มเลื อกกรรมการคน 00: เรื องการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ของห้าง
หนึงขึ5นเป็ นประธานในทีประชุม
หนึงขึ5นเป็ นประธานในทีประชุม
หุน้ ส่ วนจดทะเบียน บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด
สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษา
ในการประชุ ม คณะกรรมการแต่ ล ะครั5 ง ความสงบแห่งชาติ ฉบับที I:/@??I
ประธานในทีประชุมจะกําหนดให้ กรรมการของบริ ษทั
เข้าร่ วมประชุมและดําเนินการใดๆ ในการประชุมผ่าน
สืออิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ โดยทีกรรมการอย่างน้อยหนึงใน
สาม ( /P)ขององค์ป ระชุ ม ต้อ งอยู่ ใ นที ประชุ ม แห่ ง
เดียวกัน และกรรมการทั5งหมดทีเข้าร่ วมประชุมต้องอยู่
ในประเทศไทยในขณะทีมีการประชุม

ข้อบังคับบริ ษทั ฉบับปั จจุบนั
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ข้อบังคับบริ ษทั ฉบับปั จจุบนั

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ซึ ง เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการผ่า นสื ออิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ ด้ว ยวิธี การและ
เป็ นไปตามเงือนไขทีกล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็ นการเข้า
ร่ วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์ประชุมได้ และถือว่า
การประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ดัง กล่ า วมี ผ ลเช่ น เดี ย วกั บ การประชุ ม ตามวิ ธี ก ารที
บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี5

ภาพแล้ว แต่ ก รณี ของกรรมการทุ ก รายในที ประชุ ม
ตลอดระยะเวลาทีมีการประชุม รวมทั5งข้อมูลจราจรทาง
คอมพิ ว เตอร์ ที เกิ ด จากบัน ทึ ก ดัง กล่ า ว และมี ร ะบบ
ควบคุมการประชุมเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง

ร่ างข้อบังคับบริ ษทั ทีขอแก้ไข/เพิมเติม

กฎหมายอ้างอิง

4

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 5
เอกสารแนบท้ายวาระที , และ เรื องการแก้ไข/เพิมเติมข้อบังคับบริ ษทั

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
เขียนที
วันที

เดือน
สัญชาติ

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 6

พ.ศ.

( ) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(-) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ ้นจํานวนทั5งสิ5นรวม
หุ ้น และ
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี5
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(9) ขอมอบฉันทะให้
()
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(-)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(9)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู ้แทนของข้าพเจ้า เพื อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผู ้ถื อหุ ้ น
บริ ษ ัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2561 ในวัน อังคารที 27 มี น าคม 2561 เวลา 0.00 น. ณ ห้ อง จู บิ ลี บอลรู ม ชั5น 11
(Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน5 าํ กรุ งเทพฯ เลขที 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั5น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุ ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

61

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที R

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีกําหนดรายการต่ างๆทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
เขียนที
วันที

เดือน
สัญชาติ

พ.ศ.

( ) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(-) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ ้นจํานวนทั5งสิ5นรวม
หุ ้น และ
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี5
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(9) ขอมอบฉันทะให้
()
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(-)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(9)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู ้แทนของข้าพเจ้า เพื อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญ ผู ้ถื อหุ ้ น
บริ ษ ัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2561 ในวัน อังคารที 27 มี น าคม 2561 เวลา 0.00 น. ณ ห้ อง จู บิ ลี บอลรู ม ชั5น 11
(Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ ประตูน5 าํ กรุ งเทพฯ เลขที 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
(P) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั5งนี5 ดังนี5
วาระที พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
วาระที & รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใบรอบปี 2560
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
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วาระที : พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน ประจําปี 2560 สิ;นสุ ด ณ วันที : ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
วาระที < รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
วาระที = พิจารณาจัดสรรกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
วาระที A พิจารณาเลือกตั;งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 การแต่งตั5งกรรมการทั5งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
 การแต่งตั5งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
2. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธ์
(กรรมการบริ ษทั ฯ /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน /
กรรมการธรรมาภิบาล)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
(กรรมการบริ ษทั ฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
วาระที D พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
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วาระที E พิจารณาแต่ งตั;งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนแก่ ผู้สอบบัญชี
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
วาระที F พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับ บริษัทฯ ข้ อ :6 หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
วาระที H พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมเติมข้ อบังคับ บริษัทฯ ข้ อ 29 หมวด : กรรมการและอํานาจกรรมการ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
วาระที พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมเติมข้ อบังคับ บริษัทฯ ข้ อ 28 หมวด : กรรมการและอํานาจกรรมการ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
วาระที & เรือง อืนๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
(U) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุในหนังสื อมอบฉันทะนี5 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั5นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(R) ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ทีที ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
กิ จการใดที ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสื อมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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ลงชือ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
. ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
-. วาระเลือกตั5งกรรมการสามารถเลือกตั5งกรรมการทั5งชุดหรื อเลือกตั5งกรรมการเป็ นรายบุคคล
9. ในกรณี ทีมี วาระที พิ จารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที ระบุ ไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุ เพิมเติ มได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2561 ในวันอังคารที 27 มีนาคม 2561 เวลา 0.00 น.
ณ ห้อง จู บิลี บอลรู ม ชั5น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์ เคลี ย ์ ประตู น5 ํา กรุ งเทพฯ เลขที 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืน
....................................................................................................
วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
 วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
 วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
 วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี5
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
 วาระที …… เรื อง เลือกตั5งกรรมการ (ต่อ)
ชือกรรมการ....................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
ชือกรรมการ....................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
ชือกรรมการ....................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที [

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใช้ เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั2งให้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
เขียนที
วันที

เดือน

พ.ศ.

( ) ข้าพเจ้า
สํานักงานตังอยูเ่ ลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิ จเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให้กบั ........................................................................................................
ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ ้นจํานวนทังสิ นรวม
หุ ้น และออก
เสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(F) ขอมอบฉันทะให้
()
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(F)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(H)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู ้แทนของข้าพเจ้า เพื อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญ ผู ้ถื อหุ ้ น
บริ ษ ั ท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากั ด (มหาชน) ประจําปี 2561 ในวัน อังคารที 27 มี น าคม 2561 เวลา 0.00 น. ณ ห้ อ ง จู บิ ลี บอลรู ม ชั น 11
(Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์ เคลีย ์ ประตูนาํ กรุ งเทพฯ เลขที 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครังนี ดังนี
 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทังหมดทีถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
 หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ทงหมด
ั
เสี ยง

เสี ยง
เสี ยง

(Z) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
วาระที พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย
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เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที C รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใบรอบปี 2560
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที G พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน ประจําปี 2560 สิ2นสุ ด ณ วันที G ธันวาคม 2560
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที H รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที I พิจารณาจัดสรรกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที K พิจารณาเลือกตั2งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 การแต่งตังกรรมการทังชุด
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
เสี ยง
 การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
2. ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธ์
(กรรมการบริ ษทั ฯ /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน /
กรรมการธรรมาภิบาล)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
(กรรมการบริ ษทั ฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสี ยง
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วาระที N พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที O พิจารณาแต่ งตั2งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนแก่ ผู้สอบบัญชี
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที P พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับ บริษัทฯ ข้ อ G6 หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที R พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมเติมข้ อบังคับ บริษัทฯ ข้ อ 29 หมวด G กรรมการและอํานาจกรรมการ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมเติมข้ อบังคับ บริษัทฯ ข้ อ 28 หมวด G กรรมการและอํานาจกรรมการ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที C เรือง อืนๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย

เสี ยง  ไม่เห็นด้วย

เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

(]) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนีให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้
([) ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ทีทีประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องที ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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ลงชือ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉัน ทะ แบบ ค. นี ใช้เฉพาะกรณี ที ผูถ้ ื อ หุ ้น ที ปรากฏชื อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ น ต่างประเทศและแต่งตังให้ค ัสโตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน
2. หลักฐานทีต้องแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
( ) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(F) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุ ้นที มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
Z. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
]. ในกรณี ทีมีวาระที จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2561 ในวันอังคารที 27 มีนาคม 2561 เวลา 0.00 น.
ณ ห้ อง จู บิ ลี บอลรู ม ชัน 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์ เคลี ย ์ ประตู นํา กรุ งเทพฯ เลขที 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสั น
เขตราชเทวี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืน
....................................................................................................
วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที …… เรื อง เลือกตังกรรมการ (ต่อ)
ชือกรรมการ....................................................................................................
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
ชือกรรมการ....................................................................................................
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
ชือกรรมการ....................................................................................................
 เห็นด้วย
เสี ยง  ไม่เห็นด้วย
เสี ยง  งดออกเสี ยง
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เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที

นิ ยามกรรมการอิ สระ
และข้อมูลกรรมการอิ สระของบริ ษทั เพือประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
นิยามกรรมการอิสระ
. เป็ นกรรมการทีถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทัง# หมดของบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ โดย
ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เกี
ี ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน# ๆ ด้วย
/. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่ วนร่ว มบริห ารงาน พนักงาน ลูก จ้าง ทีปรึกษาทีได้รบั
เงินเดือ นประจํา หรือ ผู้มอี ํ านาจควบคุ มของบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อ ย บริษัท ร่ว ม
บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่
จะได้พ้น จากการมีล กั ษณะดัง กล่ าวมาแล้ว ไม่น้ อ ยกว่ า / ปี ก่ อ นได้รบั การแต่ งตัง# ทัง# นี#
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกรรมการอิ
ี
สระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีปรึกษา
ของส่วนราชการซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
7. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเป็ น บิด ามารดา คู่
สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทัง# คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริหาร ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ม ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนัน# รวมทัง# ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนัย
หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของผู้ทมีี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า / ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง# ทัง# นี# ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. /;//== เรืองการขอ
อนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็ นปกติ
เพือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพ ย์ รายการเกียวกับสินทรัพ ย์ห รือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยมื คํ#าประกัน
การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี#สนิ รวมถึงพฤติการณ์อนทํ
ื านองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้
บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญา มีภาระหนี#ทต้ี องชําระต่ออีกฝา่ ยหนึง ตัง# แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมีี
ตัวตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง# แต่ 20 ล้านบาทขึน# ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทัง# นี# การ
คํานวณภาระหนี#ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน
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โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี#ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี#ทเกิ
ี ดขึน# ในระหว่าง ปี
ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
=. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้นทีมีนัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า / ปีก่อนได้รบั การแต่งตัง#
E. ไม่ เป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ใ ห้ บ ริก ารทางวิช าชีพ ใดๆ ซึงรวมถึง การให้ บ ริก ารเป็ น ทีปรึก ษา
กฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รบั ค่าบริการเกินกว่า / ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นัน# ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า / ปีก่อนได้รบั การแต่งตัง#
G. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่ งตัง# ขึ#นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึงเป็ นผูท้ เกี
ี ยวข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษทั ฯ
หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็ นหุ้นส่ วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ว ม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ ของ
จํานวนหุ้ น ทีมีส ิท ธิอ อกเสีย งทัง# หมดของบริษั ท อืน ซึงประกอบกิจ การทีมีส ภาพอย่ า ง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกียวกับการดําเนินงาน
ของบริษทั ฯ
10. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมลําดับลําดับเดียวกัน ผู้ถือ หุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย หรือ บริษัทย่อ ยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเป็ น
บริษทั จดทะเบียน
ทัง# นี# นิ ย ามกรรมการอิส ระของบริษัท ฯ นั น# มีค วามเข้ม ข้น เท่ ากัน กับ ข้อ กํ าหนดขัน# ตํ าของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษทั เพือประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
. นายพลเชษฐ์ ลิ ขิตธนสมบัติ
อายุ 50 ปี
กรรมการบริ ษทั ฯ / กรรมการอิ สระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการธรรมาภิ บาล
ทีอยู่ 3/1 ซ.ปุณณวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ส่วนได้เสียในวาระทีเสนอในการประชุม
- ไม่ม ี

74

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 8

คําชี แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ทีผู้เข้ าร่ วมประชุ มต้ องนํามาแสดงในวันประชุ ม
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษ ทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อมอบฉันทะ ตามสิ งที ส่ งมาด้วยลําดับ ที ซึ งกรมพัฒ นาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาํ หนดไว้ โดยแบ่งออกเป็ น 1 แบบ คือ
แบบ ก เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัวไปซึ งเป็ นแบบทีง่ายไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที กําหนดรายการต่ างๆ ที จะมอบฉันทะที ละเอี ย ด
ชัดเจนตายตัว
แบบ ค เป็ นแบบทีใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั9งให้ Custodian
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้
เพือให้ผูถ้ ื อหุ ้นทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ดว้ ยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบ
ฉันทะให้บุคคลอืนหรื อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระข้อมูลปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้วย
ลําดับที โดยให้ผถู ้ ือหุ น้ ทีประสงค์จะมอบฉันทะดําเนินการ ดังต่อไปนี9
E.
เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่านั9น ดังนี9
E.E ผูถ้ ือหุ ้นทัวไปจะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรื อ แบบ
ข แบบใดแบบหนึงเท่านั9น
E.G หากเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที ปรากฏชื อตามสมุ ดทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ นต่างประเทศ
และแต่ งตั9งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ั บ ฝากและดู แลหุ ้น จะ
เลื อกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ งจาก แบบ ก แบบ ข หรื อ
แบบ ค ก็ได้
G.
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน GH บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสื อมอบ
ฉันทะดังกล่าว เพือให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
1.
ผูถ้ ื อหุ ้ น ที ประสงค์จ ะมอบฉันทะให้ บุ คคลอื นเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มแทน ให้ ส่ ง
แบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะพร้ อมแนบหลักฐานที กําหนด และส่ งคื นบริ ษ ทั ฯ ล่ วงหน้าก่ อนวัน
ประชุ มอย่างน้อย 1 วัน หรื อให้ผูร้ ับมอบฉันทะนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที ณ จุดตรวจเอกสาร โดย
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพือเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561 ตั9งแต่เวลา
8.HH น. ของวันที 27 มีนาคม 2561 เป็ นต้นไป
ผูถ้ ื อหุ ้ นที ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระเพื อเข้าร่ วมประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนนแทนท่านได้ ขอให้ท่านโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะมาที นายปริ ญ เอกมโนชัย ทาง
โทรสารหมายเลข HG- TE- GE หรื อ e-mail address: prine@siamwellnessgroup.com หรื อส่ ง
ไปรษณี ยม์ ายังทีอยูข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุ มไม่น้อยกว่า 3 วัน ในกรณี ส่งเป็ นโทรสาร หรื อ e-mail
1
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ขอความกรุ ณานําส่ งต้นฉบับหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณี ยม์ าตามทีอยู่ของบริ ษทั ฯ ทีเลขที
T`1 ซอยสุ ทธิ พร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร (สอบถามเพิมเติมได้
ที นายปริ ญ เอกมโนชัย โทรศัพท์ HG- TE-6619-20 ต่อ 108 , 140 หรื อ 142)
ทั9งนี9 ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพือแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสี ยงได้ และผูถ้ ือหุ ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะ
มอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจํานวนทีตนถื ออยู่ได้ เว้นแต่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที ปรากฏชื อตามสมุ ด
ทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั9งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น
ตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ ม
บริ ษ ทั ฯ จะเริ มรับ ลงทะเบี ยนการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ตั9งแต่เวลา 8.HH น. เป็ นต้นไป
ณ ห้อง จูบิลี บอลรู ม ชั9น EE (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์ เคลี ย ์ ประตูน9 าํ กรุ งเทพฯ เลขที
jjk ถนนราชปรารภ แขวงมัก กะสั น เขตราชเทวี จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ตามที ได้แนบแผนที
สถานทีจัดประชุมตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 10 มาพร้อมกันนี9
หลักฐานแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุ ม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี9 ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดา
. กรณีผ้ ถู อื หุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ก.
บัตรประจําตัวประชาชน หรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อ ใบประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ
หนังสื อเดินทาง หรื อ เอกสารทีใช้แทนหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ)
. กรณีทมีี การมอบฉันทะ
ก.
หนังสื อมอบฉันทะที บริ ษทั จัดส่ งให้พร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มนี9 พร้ อมกรอกข้อความให้
ครบถ้วน
ข.
สํ า เนาบัต รประจําตัวประชาชน หรื อ สํ า เนาบัต รประจํา ตัว ข้าราชการ หรื อ สํ า เนาใบ
ประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ สําเนาหนังสื อเดิ นทาง หรื อ สําเนาเอกสารที ใช้แทนหนังสื อ
เดิ นทาง (กรณี เป็ นเป็ นชาวต่างชาติ) ของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะทีรับรองสําเนา
ถูกต้อง
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ผู้ถือหุ้นทีเป็ นนิติบุคคล
. กรณีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ก.
สํ า เนาบัต รประจําตัวประชาชน หรื อ สํ า เนาบัต รประจํา ตัว ข้าราชการ หรื อ สํ า เนาใบ
ประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ สําเนาหนังสื อเดิ นทาง หรื อ สําเนาเอกสารที ใช้แทนหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคลทีไปเข้าร่ วม
ประชุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการท่านดังกล่าว
ข.
สํ า เนาหนัง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลที ออกให้ ไ ม่ เกิ น เดื อ น โดยกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ และรับรองสําเนาถู กต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคลที ไปเข้า
ร่ วมประชุม
ค.
กรณี เป็ นนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้จดั ให้มี
(E) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลแสดงชื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
แทนนิ ติบุคคลและอํานาจกรรมการ ซึ งออกโดยหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง พร้อมทั9ง
รับรองโดยโนตารี พับลิค
(G) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อ สําเนาใบ
ประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ สําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ สําเนาเอกสารทีใช้แทนหนังสื อ
เดินทาง ของกรรมการทีเข้าร่ วมประชุ ม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการท่าน
ดังกล่าว
. กรณีทมีี การมอบฉันทะ
ก.
หนังสื อมอบฉันทะทีบริ ษทั ฯ จัดส่ งให้พร้อมหนังสื อเชิญประชุ มนี9 พร้อมกรอกข้อความให้
ครบถ้วน
ข.
สํ า เนาหนัง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลที ออกให้ ไ ม่ เกิ น 6 เดื อ น โดยกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ และรับรองสําเนาถู กต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคลที ไปเข้า
ร่ วมประชุม
ค.
สํ า เนาบัต รประจําตัวประชาชน หรื อ สํ า เนาบัต รประจํา ตัว ข้าราชการ หรื อ สํ า เนาใบ
ประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ สําเนาหนังสื อเดิ นทาง หรื อ สําเนาเอกสารที ใช้แทนหนังสื อ
เดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคลและผูร้ ับมอบฉันทะ
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ง.
กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคล
จะต้องลงลายมือชื อพร้ อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในหนังสื อมอบฉันทะด้วยตนเองต่อ
หน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี พับลิ ค) หรื อ หน่ วยงานซึ งมีอาํ นาจหน้าทีคล้ายคลึ ง
กันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นาํ หนังสื อ
3
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จ.

มอบฉันทะฉบับนั9นให้เจ้าหน้าที ผูม้ ี อาํ นาจของสถานทูตไทย หรื อสถานกงสุ ลไทย หรื อ
เจ้าหน้าที ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาํ การแทนบุ คคลดังกล่ าว หรื อบุ คคลซึ งสามารถให้การ
รับรองทีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่ งประเทศนั9นทําการรับรองผูร้ ับรองเอกสาร (โน
ตารี พับลิค) อีกชั9นหนึง พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี9
(E) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลแสดงชื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
แทนนิ ติบุคคลและอํานาจกรรมการ ซึ งออกโดยหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง พร้อมทั9ง
รับรองโดยโนตารี พับลิค
(G) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อ สําเนาใบ
ประจําตัวคนต่างด้าว หรื อ สําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ สําเนาเอกสารทีใช้แทนหนังสื อ
เดินทาง ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคลพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดย
กรรมการท่านดังกล่าว
กรณี การมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นผูล้ งทุนในต่างประเทศและแต่งตั9งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น ให้เตรี ยมเอกสารเช่นเดียวกันกับกรณี ผถู ้ ือหุ ้นทีเป็ น
นิติบุคคล โดยหากผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศประสงค์จะให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน ต้องส่ งหลักฐานเพิมเติม ดังนี9
(E) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ื อหุ ้นทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูล้ งนาม
ในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(G) หนั ง สื อ ยื น ยัน ว่า Custodian เป็ นผู ้ล งนามในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแทน และได้รั บ
อนุญาตให้ประกอบธุ รกิจ Custodian ในประเทศไทย

กรณี เอกสารมิ ได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบไปพร้อมกันด้วย
และมีผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั9นรับรองความถูกต้องของคําแปลด้วย

4

78

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที

ข้ อบังคับของบริษัทฯ ในส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
หมวด $
กรรมการและอํานาจกรรมการ
ข้อ . ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ เลือกตั(งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี(
()
(4)

ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ น้ ทีตนถือ
ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูเ่ ลือกตั(งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี ทีเลือกตั(งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(7) บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั(งเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั(งในครั(งนั(น ในกรณี ที
บุคคลซึ งได้รับการเลือกตั(งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั(งในครั(งนั(นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยง
ชี(ขาด

ข้อ 9. ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุกครั(ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ งอย่างน้อยจํานวน
หนึงในสาม ( /7) ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ อ อ ก โ ด ย
จํานวนใกล้เคียงทีสุ ดกับส่ วนหนึงในสาม ( /7)
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบี ยนแปรสภาพ
บริ ษทั นั(นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ใน
ตําแหน่งนานทีสุ ดนั(นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกตามวาระนั(นอาจถูกเลือกเข้า
มาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 7 . จํานวนหรื อชื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื อผูกพันบริ ษทั ได้น( นั ให้กรรมการสองคนลง
ลายมื อ ชื อร่ วมกั น และประทั บ ตราสํ า คั ญ ของบริ ษั ท โดยที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อ
คณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดรายชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั ได้
ข้อ 7@. บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะกําหนด
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กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล
เบี(ยประชุ ม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้อบังคับหรื อ
ตามที ที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น จะพิ จ ารณา ซึ งอาจกํา หนดเป็ นจํา นวนแน่ น อนหรื อ วางเป็ น
หลัก เกณฑ์ แ ละจะกํา หนดไว้เป็ นคราวๆไป หรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่าจะมี ก าร
เปลี ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั(นให้ได้รับเบี(ยเลี(ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริ ษทั
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ซึ งได้รับ
เลื อ กตั(ง เป็ นกรรมการในอัน ที จะได้รับ ค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ ใ นฐานะที เป็ น
พนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามวรรคหนึ ง และวรรคสองจะต้อ งไม่ ข ัด หรื อ แย้ง กับ การดํา รง
คุณสมบัติของกรรมการทีเป็ นอิสระตามทีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จะกําหนด
หมวด )
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 7C. การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ให้จดั ขึ( น ณ ท้องที อันเป็ นที ตั(งสํานักงานใหญ่ ของบริ ษ ทั
หรื อจังหวัดใกล้เคียง หรื อ ณ ทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 7D. ให้ มี ก ารประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น อย่า งน้ อ ยปี ละหนึ ง ( ) ครั( ง การประชุ ม เช่ น ว่ า นี( ให้ เรี ย กว่ า
“ประชุ มสามัญ” การประชุ มสามัญดังกล่ าวให้จดั ให้มีข( ึ นภายในสี (@) เดื อนภายหลังวัน
สิ( นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวอืนๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมือผูถ้ ือหุ น้ ซึ งมี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ งในห้า ( /C) ของจํานวนหุ ้นที จําหน่ ายได้ท( งั หมด หรื อ
จํานวนผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่ายีสิ บห้า (4C) คนซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ งในสิ บ
( / G) ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้ท( งั หมดเข้าชื อกันทําหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นก็ได้ โดยในหนังสื อร้ องขอนั(นจะต้องระบุ ว่าให้เรี ยก
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ประชุ มเพือการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุ มภายในหนึ ง ( ) เดือนนับแต่
วันทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
ข้อ 7 . ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั(น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุ มระบุ
สถานที วัน เวลา ระเบี ยบวาระการประชุ ม และเรื องที จะเสนอต่ อที ประชุ ม พร้ อมด้วย
รายละเอี ยดตามสมควร โดยระบุ ให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องที เสนอเพือทราบ เพืออนุ มตั ิ หรื อ
เพือพิจารณา พร้ อมทั(งความเห็ นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้น
และนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด ( ) วันก่อนวันประชุ ม
และให้โฆษณาคําบอกกล่ าวนัดประชุ ม ในหนังสื อพิม พ์ไม่น้อยกว่าสาม (7) วันก่ อนวัน
ประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (7) วันติดต่อกัน
ข้อ 79. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี ) เข้า
ร่ วมประชุ มไม่นอ้ ยกว่ายีสิ บห้า (4C) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั(งหมด
และต้องมี หุ้นนับ รวมกันได้ไม่ น้อยกว่าหนึ งในสาม ( /7) ของจํานวนหุ ้นที จําหน่ ายได้
ทั(งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั(งใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึ งหนึ ง ( ) ชัวโมง
จํานวนผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที กําหนดไว้ หากว่าการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั(นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั(นมิใช่ เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้องขอให้นดั ประชุ มใหม่ และ
ให้ ส่ ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม ไปยัง ผูถ้ ื อ หุ ้ น ไม่ น้อ ยกว่า เจ็ด ( ) วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม ในการ
ประชุมครั(งหลังนี(ไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 7 . ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชื อผูม้ อบฉันทะ และทําตาม
แบบที นายทะเบี ยนบริ ษ ทั มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ ป ระธานกรรมการ หรื อ
บุคคลซึ งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีประชุ มก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุ ม
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี(
ก.
จํานวนหุ น้ ทีผูม้ อบฉันทะนั(นถืออยู่
ข.
ชือผูร้ ับมอบฉันทะ
ค.
ครั(งทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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ข้อ @G. การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้เป็ นไปตามลําดับระเบี ยบวาระที กําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม
เว้นแต่ทีประชุ มจะมีมติให้เปลี ยนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (4/7) ของจํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ งมาประชุม
เมือที ประชุ มพิจารณาเรื องตามระเบี ยบวาระที กําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ มครบถ้วน
แล้ว ผูถ้ ือหุ น้ ซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสาม ( /7) ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่าย
ได้ท( งั หมด อาจขอให้ทีประชุ มพิจาณาเรื องอืน นอกจากทีกําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม
ได้
ในกรณี ทีทีประชุ มพิจารณาเรื องตามระเบียบวาระทีกําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม หรื อ
เรื องทีผูถ้ ือหุ ้นเสนอเพิมเติมไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้องเลือนการพิจารณา ให้ทีประชุ มกําหนด
สถานที วัน และเวลาที จะประชุ มครั(งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุ ม
ระบุ สถานที วัน เวลา และระเบี ยบวาระการประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด ( ) วัน
ก่อนการประชุ ม ทั(งนี( ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม
(7) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (7) วันติดต่อกัน
ข้อ @ . ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ในที
ประชุ ม หรื อไม่อาจปฏิ บตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ
เป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าทีได้ ให้ผูถ้ ื อ
หุ น้ ซึ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ น้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ข้อ @4. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึงเสี ยงต่อหนึงหุ น้
ในกรณี ที ผู ้ถื อ หุ ้ น มี ส่ ว นได้เสี ยเป็ นพิ เศษในเรื องใด ผู ้ถื อ หุ ้ น จะไม่ มี สิ ทธิ อ อกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื องนั(น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั(งกรรมการ
ข้อ @7. การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุ มตั ิกิจการใดๆ ในทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะต้องได้รับความ
เห็ นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน เว้น
แต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในข้อบังคับนี( หรื อกรณี อืนตามทีกฎหมายจะกําหนดไว้ หรื อ
ในกรณี ดงั ต่อไปนี( จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี (7/@) ของจํานวนเสี ยง
ทั(งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน

4

82

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที

ก.
ข.
ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั(งหมดหรื อบางส่ วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
การซื( อหรื อรั บ โอนกิ จการของบริ ษ ทั มหาชนอื นหรื อบริ ษ ทั เอกชนมาเป็ นของ
บริ ษทั
การทํา แก้ไข หรื อเลิ ก สั ญ ญาเกี ยวกับ การให้เช่ ากิ จการของบริ ษ ทั ทั(งหมดหรื อ
บางส่ วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
การเพิมทุน หรื อการลดทุนของบริ ษทั
การออกหุ น้ กู้
การควบบริ ษทั หรื อการเลิกบริ ษทั
การออกหุ ้ น เพื อชํา ระหนี( ตามโครงการแปลงหนี( เป็ นทุ น ตามที กํา หนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด (ฉบับที 4) พ.ศ. 4C@@

ข้อ @@. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี(
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุ มแสดงถึงผลการดําเนิ นการ
ของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของรอบปี บัญชีทีผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารอง
(4) พิจารณาเลือกตั(งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
(5) พิจารณาแต่งตั(งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอืนๆ
หมวด *
เงินปันผล และเงินสํ ารอง
ข้อ @ . ห้ามมิให้ประกาศอนุ ญาตจ่ายเงินปั นผลนอกจากโดยมติของทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้น หรื อมติของ
คณะกรรมการกรณี ทีมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปั นผลให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ น้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงิน
ปั นผลนั(นทางหนังสื อพิมพ์เป็ นระยะเวลาสาม (7) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวภายในหนึง ( ) เดือนนับแต่วนั ทีมีมติเช่นว่านั(น
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ข้อ C . ห้ามมิ ให้แบ่ งเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื นนอกจากเงิ นกําไร ในกรณี ที บริ ษ ทั ยังมี ยอด
ขาดทุนสะสมอยูห่ า้ มมิให้แบ่งเงินปั นผล
เงิ นปั นผลนั(นให้แบ่งตามจํานวนหุ ้น หุ ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนใน
ข้อบังคับนี(สาํ หรับหุ น้ บุริมสิ ทธิ
ในกรณี ที บริ ษ ัท ยัง จํา หน่ า ยหุ ้ น ไม่ ค รบตามจํา นวนที จดทะเบี ย นไว้ หรื อ บริ ษ ัท ได้จ ด
ทะเบียนเพิมทุนแล้ว บริ ษทั จะจ่ายเงิ นปั นผลทั(งหมดหรื อบางส่ วน โดยออกเป็ นหุ ้นสามัญ
ใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นก็ได้
ข้อ C4. บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (C)
ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี( จะมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ ( G) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นลงมติให้จดั สรร
เงินทุนสํารองอืน ตามทีเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ด้วยก็ได้
เมือบริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิจากทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแล้ว บริ ษทั อาจโอนทุนสํารองอืน ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และทุนสํารองส่ วนลํ(ามูลค่าหุ ้นตามลําดับ เพือชดเชยผลขาดทุ นสะสมของ
บริ ษทั ได้
หมวด +
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้อ DG. ผูส้ อบบัญชีให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี แต่งตั(งทุกปี โดยทีประชุ มผูถ้ ือหุ น้ อาจเลือก
ผูส้ อบบัญชีผซู ้ ึ งออกไปนั(นกลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 61. ผูส้ อบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ กําหนด
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หากท่ านผู้ถือหุ้นต้ องการรายงานประจําปี ในรู ปแบบฉบับเล่ มในวันประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น กรุ ณาแจ้ งความประสงค์ ทางอีเมล์ โดยระบุชื)อ-สกุล
และจํานวนรายงานประจําปี ทีค) ุณปริญ เอกมโนชั ย เลขานุการบริษัทฯ prine@siamwellnessgroup.com ภายในวันที) 16 มีนาคม 1345 ก่ อนเวลา 17:30 น.

แผนทีโรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูนํา

