
 
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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ณ ห้อง จูบิล่ี บอลรูม (Jubilee Ballroom) 
ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน ้า กรุงเทพฯ 

เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 



 

 
 
 

วนัที่ 4 มีนาคม 2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 

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

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 วนัที่ 27 มีนาคม 2561 
  (ประกอบการพจิารณาวาระที่ 1) 
 2.  รายงานประจ าปี 2561 พร้อมกบั งบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบก าไรขาดทุน

ของบริษทัฯ และรายงานผูส้อบบญัชี ส าหรับงวดการบญัชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพจิารณาวาระที่ 2 และ 3) 

 3.  ขอ้มูลเบื้องตน้ของกรรมการบริษทัฯ ที่ครบก าหนดตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระ  (ประกอบการพจิารณาวาระที่ 5) 

 4.  ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี  
  (ประกอบการพจิารณาวาระที่ 7) 
 5.  หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง) 
 6.  นิยามกรรมการอิสระและขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัฯ เพื่อประกอบการมอบ

ฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
 7.  ค าช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้ง

น ามาแสดงในวนัประชุม 
 8.  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนที่เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 9.  แผนที่สถานที่จดัประชุม 
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้อง จูบิล่ี 
บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ 
แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี  จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี  
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล:  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่  27 

มีนาคม 2561 โดยที่ประชุมไดพ้จิารณาเร่ืองต่างๆ คือ อนุมตัิงบการเงิน ประจ าปี 
2560 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ก าหนดจ านวน
คณะกรรมการบริษทัฯ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบ
บญัชี พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 36 หมวด 4 การประชุมผู ้
ถือหุ้น และขอ้ 28 และ 29 หมวด 3 กรรมการและอ านาจกรรมการโดยบริษทัฯ 
ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม
คร้ังน้ี (ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 1)  

 
ความเห็นคณะกรรมการ  รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2561 ได้

มีการบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามมติของผูถื้อหุน้ทุกประการ จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 43) 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจ าปีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อ
หุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 2) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้น 

รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 ดงักล่าว 
 
การลงมต ิ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าห รับ ปี ส้ิน สุด ณ  วันที่                   

31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัฯ และได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
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แล้ว โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ว่ามีความ
ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจ าปี พร้อมกับงบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ พร้อมรายงานผูส้อบ
บญัชี ส าหรับงวดการบญัชี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงได้จดัส่งให้ผูถื้อ
หุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2)   

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้น 

พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ที่
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้  

 
การลงมต ิ วาระน้ีจะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 43) 
 
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 
ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ก าหนดไวว้า่ “บริษทัจะจ่ายเงินปัน

ผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี ส ารองตามกฎหมาย 
และส ารองอ่ืน (ถ้ามี) ทั้งน้ี โดยค านึงถึงความตอ้งการกระแสเงินสดและ
เงินทุนส ารองส าหรับการลงทุนและการด าเนินกิจการในอนาคตของบริษทั 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว อาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดเ้ป็นคร้ัง
คราวตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาอนุมตัิ” ทั้งน้ี มติคณะกรรมการบริษทัฯ ที่เห็นสมควรให้จ่ายเงิน
ปันผลนั้น ให้น าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป โดยเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งพิจารณาจากเงินก าไรของบริษทั
ฯ เท่านั้นซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวด 6 เร่ือง เงินปันผลและ
เงินส ารอง ขอ้ 49 ขอ้ 50 และ ขอ้ 51  

 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์
2562 ไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
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บริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลงัหักภาษี และส ารองอ่ืน (ถา้มี) ของงบเฉพาะของ
บริษทัฯ จ านวน 205,515,586 บาท (สองร้อยห้าล้านห้าแสนหน่ึงหม่ืนห้า
พนัห้าร้อยแปดสิบหกบาท)ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอัตราหุ้นละ  0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) จ  านวน 
570,000,000 (ห้ า ร้อ ยเจ็ ด สิบ ล้าน ) หุ้ น  รวม เป็น จ านวน เงิน ทั้ ง ส้ิ น 
85,500,000 บาท (แปดสิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน ) ซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในวนัศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562  ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุน้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562  

   
  เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2561 กบัปีที่ผา่น

มาไดด้งัน้ี  
 

รายละเอียดจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2561 
1.ก าไรสุทธิ (บาท) 160,948,823.00 205,515,586.00 
2. จ  านวนหุน้ (หุน้) 570,000,000.00 570,000,000.00 
3. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)  
(ส าหรับวงดตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 
30 มิถุนายน 2560)         

0.05 - 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายทั้งส้ิน  28,500,000.00 - 

4. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.07 0.15  
เงินปันผลประจ าปีจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 39,900,000.00 85,500,000.00 

 
 ทั้งน้ี สิทธิในการไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดรั้บ

อนุมตัิจากทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2562  
 
ความเห็นคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท 
(สิบห้าสตางค์) จ  านวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 85,500,000 บาท (แปดสิบห้าลา้นห้าแสนบาทถว้น) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  

 2. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ก าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศุกร์ที่             
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5 เมษายน  2562 โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นในวนัศุกร์ที่  26 
เมษายน 2562 

การลงมติ  วาระน้ีจะตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 43) 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  1.  ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 18 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุก

คร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 
ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวน
ใกลเ้คียงที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

 
  กรรมการที่จะออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ

บริษัทนั้ นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่ สุดนั้ น เป็นผู ้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้   

 
 2.  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เม่ือวันที่            

8 พฤษภาคม 2557 ดงันั้นการพน้ต าแหน่งตามวาระของกรรมการบริษทัฯ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 จึงมีกรรมการที่จะตอ้งออกตาม
วาระจ านวน 3 ท่าน คือ  

   1. นายวบิูลย ์อุตสาหจิต  
2. นางสุภี พงษพ์านิช 
3. นายชยัยทุธ เทียนวฒิุชยั 

ในการสรรหากรรมการบริษทัฯ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ตาม
หลกัเกณฑท์ี่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั(www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้ง
แจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย ์ตั้ งแต่วนัที่  8  มกราคม 2562 ถึงวนัที่  28  
กุมภาพนัธ ์2562 เร่ือง การใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ ได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
เสนอรายช่ือบุคคลเขา้มายงับริษทัฯ  

 

http://www.siamwellnessgroup.com/investor_relations
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัฯ      
ผูมี้ส่วนได้เสียในวาระน้ี ได้ร่วมกันพิจารณาประวตัิและประสบการณ์ของ
กรรมการบริษทัฯ ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านแลว้ เห็นว่าเป็นผูท้ี่มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงใหเ้ห็นวา่สามารถ
บริหารงานของบริษทัฯ จนบรรลุผลส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน
ของบริษทัฯ และในส่วนของบุคคลที่จะถูกเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระนั้น
ไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  จึงเห็น
ควรเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อน าเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพจิารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
3 ท่านขา้งตน้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี 
ประวตัิกรรมการได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี      
(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3) 

 
การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
 (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ 
 (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะ
แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้ 

 (3)  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเท่าจ  านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้ งในคร้ังนั้ นให้ผูเ้ป็น
ประธานในที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 17) 

 
วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 34 และข้อ 44 ได้ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญ         

ผูถื้อหุ้นพิจารณาเร่ืองการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ในการ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  ดังนั้ น จึงมีความจ าเป็นจะต้องเสนอเร่ือง
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
พจิารณา 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2561 การ
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ปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัฯ และเปรียบเทียบอา้งอิง
กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษทัฯ หรือใกล้เคียงกับ
บริษัทฯ ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯแล้ว และได้แจง้ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯเพือ่รับทราบ จึงเห็นควรใหเ้สนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี  2562 ตาม
รายละเอียดดงัน้ี 

 
ล าดับ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ปี 2561 

อัตราเดิม 

ปี 2562 
อัตราที่เสนอ 
(ไม่เพิ่มขึน้) 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ   

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ 22,000 บาท  

- กรรมการ 11,000 บาท 

* ทั้งน้ี หากกรรมการท่านใดไดรั้บ
เลือกใหด้ ารงต าแหน่งมากกวา่ 1 
ต  าแหน่งในบริษทัฯ ใหก้รรมการท่าน
นั้นไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในอตัรา
ที่สูงที่สุดอตัราเดียว  

** กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการอีก 

- ประธานกรรมการ 22,000 บาท 

- กรรมการ 11,000 บาท 

* ทั้งน้ี หากกรรมการท่านใดไดรั้บ
เลือกใหด้ ารงต าแหน่งมากกวา่ 1 
ต  าแหน่งในบริษทัฯ ใหก้รรมการท่าน
นั้นไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนใน
อตัราที่สูงที่สุดอตัราเดียว  

** กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการอีก 

 

1.2 ค่าเบี้ยประชุม 

(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ / กรรมการ 

12,000 บาท 

- ประธานกรรมการ / กรรมการ
12,000 บาท 

 

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ 
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ล าดับ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ปี 2561 

อัตราเดิม 

ปี 2562 
อัตราที่เสนอ 
(ไม่เพิ่มขึน้) 

 2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ     
22,000 บาท  

- กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท 

* ทั้งน้ี หากกรรมการท่านใดไดรั้บ
เลือกใหด้ ารงต าแหน่งมากกวา่ 1 
ต  าแหน่งในบริษทัฯ ใหก้รรมการท่าน
นั้นไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนในอตัรา
ที่สูงที่สุดอตัราเดียว  

** กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บเพยีง
ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
กรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ไดรั้บ
ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
กรรมการของบริษทัอีก 

 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
22,000 บาท  

- กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท 

* ทั้งน้ี หากกรรมการท่านใดไดรั้บ
เลือกใหด้ ารงต าแหน่งมากกวา่ 1 
ต  าแหน่งในบริษทัฯ ใหก้รรมการท่าน
นั้นไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนใน
อตัราที่สูงที่สุดอตัราเดียว  

** กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บเพยีง
ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
กรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้
รับคา่ตอบแทนรายเดือนในฐานะ
กรรมการของบริษทัอีก 

 

2.2 ค่าเบี้ยประชุม 

(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท 

3. ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน (ต่อ
คร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท 

 - กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 6,000 บาท 

- ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท 

 - กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 6,000 บาท 

4. ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการบริหาร
ความเส่ียง (ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
8,000 บาท 

 - กรรมการบริหารความเส่ียง  

-6,000 บาท 

- ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง 8,000 บาท 

 - กรรมการบริหารความเส่ียง 

 6,000 บาท 
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ล าดับ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ปี 2561 

อัตราเดิม 

ปี 2562 
อัตราที่เสนอ 
(ไม่เพิ่มขึน้) 

5. ค่ า เบี้ ย ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร          
ธรรมาภิบาล (ต่อคร้ัง ต่อคน) 

ประธานกรรมการธรรมภิบาล 

8,000 บาท  

- กรรมการธรรมาภิบาล  

 6,000 บาท 

ประธานกรรมการธรรมภิบาล 

8,000 บาท  

- กรรมการธรรมาภิบาล  

 6,000 บาท 

6. โบนสักรรมการ 2,450,000 บาท 2,450,000 บาท 

 
การลงมต ิ   วาระน้ีตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุม (ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535) 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 
ขอ้เทจ็ จริงและเหตุผล  ตามมาตรา 120 แห่งพรบ. บริษัทมหาชน และขอ้บังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 60  

ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตั้ง  
1) นางสาวสุมนา พนัธพ์งษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ 
2) นายโสภณ เพิม่ศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ 
3) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ  
4) นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ 
5) นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ 
6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ 
7) นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ 
8) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 
 
แห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยโดย
ใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ฯ และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ส านกังาน 
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อีวาย จ  ากดั ซ่ึงมีคุณสมบตัิตามขอ้ก าหนด และไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. โดยผูส้อบบญัชีขา้งตน้ได้เป็นผูส้อบบญัชีให้กับบริษทัฯมาแล้ว 4 ปี ทั้งน้ี
ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 
1,512,000 บาท  (ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ เห็นสมควร

เสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย 
จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2562 ดงัน้ี  
1) นางสาวสุมนา พนัธพ์งษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ 
2) นายโสภณ เพิม่ศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ 
3) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ  
4) นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ 
5) นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ 
6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ  
7) นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ 
8) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 

 
 ผูส้อบบญัชีที่ไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือส่วนไดเ้สีย 
  บริษัทฯ /บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูท้ี่ เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว 

นกรณีที่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ  ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนด และไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯประจ าปี 
2562 จ านวน 1,512,000 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจ านวน 112,000 บาท  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี     

 
 

 
 
 
 
 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2561 (บาท) ปี 2562 (บาท) 
1.  ค่าสอบบญัชีงบการเงินส าหรับปี 840,000 907,200 
2. ค่าสอบทานงบการเงินส าหรับไตรมาส 
(รวม 3 ไตรมาส) 

560,000 604,800 

รวม  1,400,000 1,512,000 
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ค่าสอบบัญชีปี 2562 ขา้งตน้น้ีไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)  ซ่ึงบริษัทฯ 
และบริษทัยอ่ยไม่มีค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)  ทีจ่่ายใหก้บัผูส้อบบญัชี 

   
  หมายเหตุ 1. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 5/2561 แนว

ทางการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีในตลาดทุนและการผ่อนผนัการหมุนเวยีนผูส้อบ
บญัชีในตลาดทุน  ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผูส้อบบญัชีให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล โดยใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวยีน ผูส้อบบญัชี
หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็น 
ต่องบการเงินของบริษทัรวมแลว้ 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีรายเดิมไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งน้อย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั  ทั้งน้ีเกณฑ์
ดังกล่าวต่างจากเดิมที่ต้องเปล่ียนเม่ือครบ 5 ปี และเวน้วรรค 2 ปี ซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเช่ือมัน่ใหผู้ล้งทุนในการใชร้ายงานทาง
การเงินในการตดัสินใจลงทุน เร่ิมบงัคบัใช ้1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

 
การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 43) 
 
วาระที่ 8  เร่ืองอื่น  ๆ(ถ้ามี) 
ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นั้น บริษทัฯ ไม่มีเร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดย

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้ งแจ้ง
ผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย ์ตั้งแต่วนัที่ 8  มกราคม 2562 
ถึงวนัที่ 28  กุมภาพนัธ์ 2562 เร่ือง การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม 
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
เป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า 
อย่างไรก็ดี ตาม มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40 ได้ก าหนดให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอให้ที่ประชุม
พจิารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก  าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญนดัประชุมอีกก็ได ้ 

 

http://www.siamwellnessgroup.com/investor_relations/
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 บริษทัฯ ไดก้  าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 
2562 ในวนัที่ 8 มีนาคม 2562 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ทั้งน้ี ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทนตามหนังสือ
มอบฉันทะที่แนบมาดว้ย โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ (ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 5) (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบหลกัฐานที่ก  าหนดและส่งคืนบริษทัฯ ล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั หรือให้ผูรั้บมอบฉันทะน าไปแสดงต่อเจา้หนา้ที่ ณ จุดตรวจเอกสาร โดย
บริษทัฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ตั้งแต่เวลา 
8.00 น. ของวนัที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป  
 ท่านอาจมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ หรือบุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะโดยระบุไวใ้นแบบ ข. 
เพือ่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได ้โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรายละเอียดของกรรมการ
อิสระและนิยามของกรรมการอิสระตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6 โดยขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะมาที่  น ายปริญ  เอกมโนชัย ทางโทรสารหมายเลข 02-641-6621 ห รือ  e-mail address: 
prine@siamwellnessgroup.com หรือส่งไปรษณียม์ายงัที่อยูข่องบริษทัฯ ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
ในกรณีส่งเป็นโทรสาร หรือ e-mail ขอความกรุณาน าส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทาง
ไปรษณียม์าตามที่อยูข่องบริษทัฯ (สอบถามเพิม่เติม ไดท้ี่ นายปริญ เอกมโนชยั โทรศพัท ์02-6416619-20 
ต่อ 108, 140 หรือ 142) 
 ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 7                                     
โดยบริษทัฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุม ตามส่ิงที่ส่งมา
ดว้ยล าดบัที่ 8 
 พร้อมน้ี ได้แนบรายละเอียดแผนที่ของสถานที่ที่จดัการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2562 ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัที่ 9 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายวบิูลย ์อุตสาหจิต) 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 













































































ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการบริษัทฯ  
 
ช่ือ-นามสกลุ  นายวบิูลย ์อุตสาหจิต 
อายุ   55 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 
วันที่ด ารงต าแหน่ง 28 พฤศจิกายน 2544 
การศึกษา ป ริ ญ ญ าต รี  ส าข า  Computer Science University of Southern California,       

Los Angeles, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คอร์ส ปีที่รับการอบรม 
Director Accreditation Program (DAP) 2556 
Financial Statements for Directors 2557 
Director Certification Program (DCP) 2557 

ประวัตกิารอบรมอื่นๆ 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุนรุ่นที่ 27  

ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2544 - 
ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการบริหาร  
ประธาน
กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 

สปา 
 
 

2548 - 
ปัจจุบนั 
2556 - 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากดั 
 

โรงเเรมและร้านอาหาร 
 

2550 - 
ปัจจุบนั 

กรรมการ บริษทั สยามเวลเนสเเล็บ จ  ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑส์ปา 

2554 - 
ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามเวลเนส เอ็ดยเูคชัน่ จ  ากดั โรงเรียนสอนนวดแผน
ไทย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล  าดบัที่ 3  



ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
 
2553 - 
ปัจจุบนั 
2553 - 2556 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

บริษทั เอเช่ียนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั 
 

ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์
 

2556 - 
ปัจจุบนั 

กรรมการ บริษทั ไซเบอร์พร้ินทก์รุ๊ป จ ากดั ส่ิงพมิพ ์

2556 - 
ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

บริษทั อุตสาหจิตโฮลด้ิง จ  ากดั 
 

ธุรกิจโฮลด้ิง ถือหุน้ใน
บริษทัในเครือ ซ่ึง
ด าเนินธุรกิจส่ิงพมิพ์
และเซอร์วสิ อพาร์ท
เมน้ท ์

2553 - 2555 กรรมการ  บริษทั ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พร้ินท ์จ  ากดั ส่ิงพมิพ ์
2544 - 2555 กรรมการ บริษทั บลูมม่ิง อินเตอร์ก๊ิฟท ์จ  ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์
2535 - 2555 กรรมการ บริษทั บลูมม่ิง จ  ากดั จ าหน่ายสินคา้พรีเม่ียม 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ ประธาน เจ้าหน้ าที่ บ ริหาร ประธานกรรมการบ ริหาร          

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 0 บริษทั  
 กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จ านวน 6 บริษทั ไดแ้ก่ 
   - บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จ ากดั 
   - บริษทั สยามเวลเนสเเล็บ จ  ากดั 
   - บริษทั สยามเวลเนส เอ็ดยเูคชัน่ จ  ากดั 
   - บริษทั เอเช่ียนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
   - บริษทั ไซเบอร์พร้ินทก์รุ๊ป จ ากดั 
   - บริษทั อุตสาหจิตโฮลด้ิง จ  ากดั 
 กิจการอื่นๆ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จ านวน 0 บริษทั   

ความเช่ียวชาญ Computer Science 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5 / 7 คร้ัง  
(ระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2561) 



ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการบริษัท 
 
ช่ือ-นามสกลุ  นางสุภี พงษพ์านิช 
อายุ   63 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทัฯ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ

ธรรมาภิบาล  
วันที่ด ารงต าแหน่ง 22 สิงหาคม 2557 
การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   ปริญญาโท สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
   ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คอร์ส ปีที่รับการอบรม 
Director Accreditation Program (DAP) 2557 

 
ประวัติการอบรมอื่นๆ 

- Management Problem Solving and Decision Making Programme,          
Princeton, New Jersey, U.S.A. 

- Certificate in Small and Medium Enterprises in An Ailing Economy,               
The University of Sydney 

- Managing Human Performance 
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
22 สิงหาคม 
2557 - ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ 
ประธาน
กรรมการบริหาร
จดัการความเส่ียง 
กรรมการธรรมาภิบาล 
 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)  

 

สปา 

14 พ.ย. 2561 - กรรมการบริษทั บริษทั อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จ  ากดั โฆษณา/งานแสดง 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษาเพือ่คนปัญญา

อ่อนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมัป์ 

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชินูปถมัป์ 
 

มูลนิธิ 

2560 – ปัจจุบนั ที่ปรึกษา Brand KU มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง และกรรมการธรรมาภิบาล

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั )มหาชน(  

ต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 0 บริษทั  

กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จ านวน 1 บริษทั  
  บริษทั อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จ  ากดั 

กิจการอื่นๆ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จ านวน 0 บริษทั  

ความเช่ียวชาญ การจดัการภาครัฐและเอกชน 

ความมีส่วนได้เสีย 
 การถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือ ที่ปรึกษาที่
ไดรั้บเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพของบริษทัฯ )เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย( 
- ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้
อยา่งเป็นอิสระ  

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 7/7  คร้ัง 
 )ระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2561 –     31 ธนัวาคม 2561) 
 



ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการบริษัทฯ 
 

ช่ือ-นามสกลุ  นายชยัยทุธ เทียนวฒิุชยั 
อายุ   57 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทัฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/  

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเส่ียง 
วันที่ด ารงต าแหน่ง 2 มีนาคม 2556 
การศึกษา  ปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คอร์ส ปีที่รับการอบรม 
Director Accreditation Program 
(DAP) 

2556 

 
ประวัติการอบรมอื่นๆ 

-  หลกัสูตรกลยทุธก์ารบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 
(RE-CU Real Estate Development) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 
2556 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหา

พจิารณาและ
/ /ค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 
 

สปา 
 

14/12/2561-
ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั บริษทั แสงเหนือ ก่อสร้าง จ  ากดั  ก่อสร้าง 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั บริษทั เอเบิ้ลบิวดอิ์นฟอร์เมชัน่โมเดล 
จ ากดั 

เขียนและออกแบบ
ก่อสร้าง 
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2532 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ              บริษทั เเลนดส์เคป เเพลนน่ิง จ  ากดั ออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

2554 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษา               สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคม 
2554 - 2556 อนุกรรมการ                     สภาสถาปนิก สภาวชิาชีพ 
2552  - 2554 นายกสมาคมฯ                 สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาคม 
2552  - 2555 ที่ปรึกษา

ผูท้รงคุณวฒิุ 
กรุงเทพมหานคร ราชการ 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

ต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 0 บริษทั  

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 บริษทั ไดแ้ก่ 
  - บริษทั แสงเหนือ ก่อสร้าง จ  ากดั 

    - บริษทั เเลนดส์เคป เเพลนน่ิง จ  ากดั 
  - บริษทั เอเบิ้ลบิวดอิ์นฟอร์เมชัน่โมเดล จ ากดั 
 กิจการอื่นๆ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จ านวน 0 บริษทั  

ความเช่ียวชาญ ภูมิสถาปัตยกรรม 

ความมีส่วนได้เสีย 
 การถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือ ที่ปรึกษาที่
ไดรั้บเงินเดือนประจ า 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพของบริษทัฯ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
- ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้
อยา่งเป็นอิสระ  

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 7/7 คร้ัง  

(ระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561) 
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ข้อมูลเกีย่วกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
ช่ือ  
ส านักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการท างาน  
ต าแหน่ง  

นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
4496 
25 ปี 
หุน้ส่วน 

คุณสมบัติ  
- เป็นหน่ึงในสมาชิกของ EY IFRS ภายใต ้EY Global Telecommunications Centre 

- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  

- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ประวัติการศึกษา 
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

ประสบการณ์  
- ปฏิบติังานดา้นการสอบบญัชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจการผลิตยานยนต ์ธุรกิจการผลิต

สินคา้และการจดัจ าหน่าย และธุรกิจการส่ือสารโทรคมนาคม ซ่ึงครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ ัว่โลก 

- ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบบญัชี งานดา้นการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ การเสนอขายตราสารหน้ี
และการใหบ้ริการค าปรึกษาอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลูกคา้ในธุรกิจการส่ือสารโทรคมนาคม 

- ปฏิบัติงานด้านการให้บริการเก่ียวข้องกับการสอบทานตามความต้องการภายใต้ IFRS การ
ตรวจสอบการปฏิบตัิตาม Sarbanes-Oxley Act Section 404 ของธุรกิจการส่ือสารโทรคมนาคม การ
ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน “J-SOX” ส าหรับธุรกิจการผลิตยานยนตแ์ละเป็น
ที่ปรึกษาในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) และการสอบทานการ
ปฏิบติัตามระเบียบขอ้ก าหนดภายใตก้ฎ 144A ส าหรับธุรกิจการส่ือสารโทรคมนาคม 

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

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

 

 

mailto:Gingkarn.Atsawarangsalit@th.ey.com


  ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล  าดบัที่ 4  
 

 

ข้อมูลเกีย่วกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
 

ช่ือ  
ส านักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการท างาน  
ต าแหน่ง  

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
4521 
กวา่ 20 ปี 
หุน้ส่วนอาวโุส  

คุณสมบัติ  
- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย   

- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ประวัติการศึกษา 
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

- ปริญญาโทสาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์  
- เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชีของบริษัทขนาดใหญ่จ  านวนมาก ซ่ึงครอบคลุมกิจการหลากหลาย

ประเภททั้งที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มี
สาขาอยู่ทั่วโลก มีความเช่ียวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัด
จ าหน่าย 

- เป็นผูค้วบคุมงานการใหบ้ริการเก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษาดา้นการบริหารและการเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

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

 

 



  ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล  าดบัที่ 4 
 

ข้อมูลเกีย่วกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
ช่ือ  
ส านักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการท างาน  
ต าแหน่ง  

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
3516 
30 ปี 
หุน้ส่วนอาวโุส  

คุณสมบัติ  
เป็นคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชี 
เป็นอนุกรรมการทดสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการสอบบญัชีของสภาวชิาชีพบญัชี 
เป็นอาจารยพ์เิศษใหก้บัสถาบนัการศึกษาหลายสถาบนั อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  
เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
ประวัติการศึกษา 
บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์  

- เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชีของบริษทัขนาดใหญ่จ  านวนมากซ่ึงครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท 
ทั้งที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ ัว่
โลก มีความเช่ียวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจ าหน่าย ธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละธุรกิจการเงิน 

- เป็นผูค้วบคุมงานการให้บริการเก่ียวกบัการให้ค  าปรึกษาดา้นการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษเพื่อการซ้ือขายกิจการหรือการเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

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

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

 

 

 

 

รูปภาพ 



  ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล  าดบัที่ 4  

ข้อมูลเกีย่วกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
ช่ือ  
ส านักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการท างาน  
ต าแหน่ง  

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
5872 
กวา่ 20 ปี 
หุน้ส่วน 

คุณสมบัติ  
- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
- เป็นคณะกรรมการวิชาชีพด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญ ชีของสภาวิชาชีพบัญ ชี                  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์
- เป็นคณะท างานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ (IES) ของสภาวชิาชีพบญัชี  

ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ประวัติการศึกษา 
- บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์  
- ปฏิบติังานดา้นการสอบบญัชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและหลกัทรัพย ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

และธุรกิจการผลิตและการจดัจ าหน่าย ซ่ึงครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ ัว่โลก 

- เป็นผูค้วบคุมงานการใหบ้ริการเก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษาดา้นการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณี
พเิศษ เพือ่การซ้ือขายหรือควบรวมกิจการ นอกจากนั้นยงัมีส่วนร่วมในการเขา้ท าการตรวจสอบเป็น
กรณีพเิศษส าหรับธนาคารและสถาบนัการเงินที่ประสบปัญหาในปี 2540 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
- ไม่มี –  
เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้  
โทรศพัท ์
แฟกซ ์
อีเมลล ์

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

 

 



  ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล  าดบัที่ 4  
 

ข้อมูลเกีย่วกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
ช่ือ  
ส านักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการท างาน  

ต าแหน่ง  

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3972 
25 ปี 

หุน้ส่วน 

คุณสมบัติ  

- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ประวัติการศึกษา 
- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์  

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีมากกว่า 25 ปี โดยเป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชีของบริษทั
ขนาดใหญ่จ  านวนมาก ซ่ึงครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ  

- มีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบบญัชีเก่ียวกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละสญัญาก่อสร้าง ธุรกิจการ
ผลิต เกษตรกรรม กองทุนอสงัหาริมทรัพย ์โรงแรม อาหารและเคร่ืองด่ืม   

- เป็นผูใ้หค้  าปรึกษาและควบคุมงานดา้นการท า Due diligence ในธุรกิจหลากหลายประเภท 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
- ไม่มี -  

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้  

โทรศพัท ์

แฟกซ ์

อีเมลล ์

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

 

 



  ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล  าดบัที่ 4  
 

ข้อมูลเกีย่วกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
ช่ือ  
ส านักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการท างาน  
ต าแหน่ง  

นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
3182 
กวา่ 30 ปี 
หุน้ส่วน  

คุณสมบัติ  
- เป็นอนุกรรมการดา้นการพฒันาวชิาชีพของสภาวชิาชีพบญัชี 

- เป็นผูรั้บผดิชอบดูแลแผนกฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของส านกังานฯ 

- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย   

- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ประวัติการศึกษา 
- บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาโทดา้นการจดัการ สถาบนับริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ประสบการณ์  
- เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชีของบริษัทขนาดใหญ่จ  านวนมาก ซ่ึงครอบคลุมกิจการหลากหลาย

ประเภททั้งที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มี
สาขาอยูท่ ัว่โลก มีความเช่ียวชาญอยา่งยิง่ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต 
ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจดัจ าหน่าย 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
- ไม่มี -  

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้  
โทรศพัท ์
แฟกซ ์
อีเมลล ์

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

 

 

 

 

รูปภาพ 



  ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล  าดบัที่ 4 

 
ข้อมูลเกีย่วกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
ช่ือ  
ส านักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการท างาน  
ต าแหน่ง  

นางสาวรสพร เดชอาคม 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
5659 
กวา่ 20 ปี 
หุน้ส่วน 

 

คุณสมบัติ  
- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

ประวัติการศึกษา 
- บญัชีบณัฑิตและมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์  
- ปฏิบติังานดา้นการสอบบญัชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจดั

จ าหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และธุรกิจโลจิสติกส์ ซ่ึงครอบคลุมกิจการทั้ง
ที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ ัว่
โลก 

- เป็นผูค้วบคุมงานการใหบ้ริการเก่ียวกบัการใหค้  าปรึกษาดา้นการบริหารและการเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
- ไม่มี –  

 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้   
โทรศพัท ์
แฟกซ ์
อีเมลล ์

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
Rosaporn.Decharkom@th.ey.com 

 

 



  ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล  าดบัที่ 4 

 
ข้อมูลเกีย่วกับประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 
ช่ือ  
ส านักงานผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
ระยะเวลาการท างาน  
ต าแหน่ง  

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
4807 
กวา่ 24 ปี 
หุน้ส่วน 

 

คุณสมบัติ  
- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

ประวัติการศึกษา 
- บญัชีบณัฑิตและมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรดา้นวชิาชีพสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์  
- ปฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจยานยนต ์ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจการผลิต ธุรกิจ

บนัเทิง ธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิตภณัฑท์างการแพทย ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจโรงพยาบาลและ
ธุรกิจโรงแรม ซ่ึงครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ ัว่โลก 

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

 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ  
- ไม่มี –  

 

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้   
โทรศพัท ์
แฟกซ ์
อีเมลล ์

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

 

 



 
 
 

 เขียนท่ี        
วนัท่ี   เดือน            พ.ศ.   

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

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ  าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์             หรือ  
 (2)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ  าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์             หรือ  
 (3)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ  าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์               
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญั ผูถื้อหุ้น             
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ ท่ี 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จูบิล่ี  บอลรูม ชั้ น 11            
(Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า กรุงเทพฯ เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( )  
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
หมายเหตุ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

 
                          แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน)                                 ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล  าดบัที่ 5 

           ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
 

 
 



   
 

 
 
 

 

 เขียนท่ี        
วนัท่ี   เดือน            พ.ศ.   

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

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ  าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์             หรือ  
 (2)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ  าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์             หรือ  
 (3)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ  าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์               
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น             
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2562 ในวันศุกร์ ท่ี 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จูบิล่ี  บอลรูม ชั้ น 11            
(Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า กรุงเทพฯ เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  

  วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใบรอบปี 2561 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนตายตวั) 
           ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล  าดบัที่ 5 

 



 วาระที ่3 พิจารณาอนุมตังิบการเงิน ประจ าปี  2561 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2561 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่4 พิจารณาจัดสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  2561 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที ่5  พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
      เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
1. นายวิบลูย ์อุตสาหจิต  (กรรมการบริษทัฯ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร) 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
2. นางสุภี พงษพ์านิช  (กรรมการบริษทัฯ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 

                                 กรรมการธรรมาภิบาล) 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

3. นายชยัยทุธ เทียนวุฒิชยั (กรรมการบริษทัฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
                                       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเส่ียง)      

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที ่6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ        
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี             
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที ่8  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 



(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะน้ี  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้   รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( )  
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  ( ) 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างต้น ผู ้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ        



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ ท่ี 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้อง จูบิล่ี บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า กรุงเทพฯ เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสัน 
เขตราชเทวี จงัหวดักรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

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

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

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

 
 



 
 
 

 เขียนท่ี        
วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

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

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ  าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์             หรือ  
 (2)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ  าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์             หรือ  
 (3)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                
ถนน                                 ต าบล/แขวง                                                อ  าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                                            รหัสไปรษณีย ์               
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น                
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี  2562 ในวันศุกร์ ท่ี  29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จู บิ ล่ี  บอลรูม ชั้ น 11                 
(Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า กรุงเทพฯ เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสัน เขตราชเทวี  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  หุ้นสามญั หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้            เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้            เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 

 

 

 

 
 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณผีู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 
           ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
 

 
 
 
 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล  าดบัที่ 5 



 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
       (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 
  วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใบรอบปี 2561 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 
 วาระที ่3 พิจารณาอนุมตังิบการเงิน ประจ าปี  2561 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2561 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

วาระที ่4 พิจารณาจัดสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  2561 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 
  วาระที ่5  พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
1. นายวิบลูย ์อุตสาหจิต  (กรรมการบริษทัฯ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร) 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
2. นางสุภี พงษพ์านิช  (กรรมการบริษทัฯ / กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 

                                 กรรมการธรรมาภิบาล) 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

3. นายชยัยทุธ เทียนวุฒิชยั (กรรมการบริษทัฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
                                       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเส่ียง)      

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 
 
 
 



  วาระที ่6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ        
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 
วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี             

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 
วาระที ่8  เร่ือง อืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน   
 (2) หนงัสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ ท่ี 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้อง จูบิล่ี บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า กรุงเทพฯ เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสัน 
เขตราชเทวี จงัหวดักรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

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

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

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

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

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

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

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

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

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 
 

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

     เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 



นิยามกรรมการอิสระ 
และข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัทเพือ่ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
นิยามกรรมการอิสระ 
1.  เป็นกรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยให้
นบัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ยล าดบัเดียวกัน  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึง
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่  หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วจิารณญาณอยา่งอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที่มีนัย 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจให้
รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง  รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ  การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้มื ค  ้าประกนั การให้สินทรัพย์
เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คู่สญัญา มีภาระหน้ีที่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิของ
บริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ี
ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่ าของรายการที่ เก่ียวโยงกันตามประกาศ

ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล  าดบัที่ 6 



คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกัดอยู ่เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้น
ที่มีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท  าให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ เก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทัฯ 

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัร่วมล าดบัล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษทัจด
ทะเบียน 

 
ทั้ งน้ี  นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้ น มีความเข้มข้นเท่ากันกับข้อก าหนดขั้นต ่ าของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัเพือ่ประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
 
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ  อาย ุ51 ปี 
กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการธรรมาภิบาล 
ที่อยู่ 3/1 ซ.ปุณณวถีิ 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม  

- ไม่มี 
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ค ำช้ีแจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำน 
ที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องน ำมำแสดงในวันประชุม 

 
วิธีกำรมอบฉันทะ 
 บริษทัฯ ได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 ซ่ึงกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้  าหนดไว ้โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ  

แบบ ก  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น 
แบบ ข  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก  าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด

ชดัเจนตายตวั  
แบบ ค เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian 

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้้วยตนเอง สามารถพิจารณาไดว้่าจะมอบ
ฉนัทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระตามขอ้มูลกรรมการอิสระขอ้มูลปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 6 โดยใหผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉนัทะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุ้นทัว่ไปจะเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ 
ข แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น  

1.2 หากเป็นผูถื้อหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น จะ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงจาก แบบ ก แบบ ข หรือ 
แบบ ค ก็ได ้

 2. ใหผู้ถื้อหุ้นปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  าหนังสือมอบ
ฉนัทะดงักล่าว เพือ่ใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
 3. ผูถื้อหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นผูเ้ข้าร่วมประชุมแทน ให้ส่ง
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานที่ก  าหนด และส่งคืนบริษทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมอยา่งน้อย 3 วนั หรือให้ผูรั้บมอบฉันทะน าไปแสดงต่อเจา้หน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสาร โดย
บริษทัฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 ตั้งแต่เวลา 
8.00 น. ของวนัที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป  
  ผูถื้อหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพื่อเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ นายปริญ เอกมโนชยั ทาง
โทรสารหมายเลข  02-641-6621 ห รือ  e-mail address: prine@siamwellnessgroup.com  ห รือ ส่ ง
ไปรษณียม์ายงัที่อยูข่องบริษทัฯ ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั ในกรณีส่งเป็นโทรสาร หรือ e-mail 
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ขอความกรุณาน าส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณียม์าตามที่อยู่ของบริษัทฯ ที ่       
เลขที่  483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร             
(สอบถามเพิม่เติมไดท้ี่ นายปริญ เอกมโนชยั โทรศพัท ์02-641-6619-20 ต่อ 108, 140 หรือ 142) 
 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคน เพือ่แบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะ
มอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ  านวนที่ตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็นผูถื้อหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมุด
ทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น
ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 
 
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
 บริษทัฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป     
ณ ห้อง จูบิล่ี บอลรูม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน ้ า กรุงเทพฯ เลขที่ 
559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แนบแผนที่
สถานที่จดัประชุมตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 10 มาพร้อมกนัน้ี 
 
หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม 
 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
1. กรณผู้ีถือหุ้นมำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ก. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือ 

หนงัสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
 
2. กรณทีี่มีกำรมอบฉันทะ 
ก.  หนังสือมอบฉันทะที่บริษทัจดัส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมน้ีพร้อมกรอกขอ้ความให้

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

ประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ ส าเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) ของผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะที่รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
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ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
1. กรณกีรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมมำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
ก.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาใบ

ประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ ส าเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเขา้ร่วม
ประชุม พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการท่านดงักล่าว 

ข.  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์และรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเขา้
ร่วมประชุม 

ค.  กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ใหจ้ดัใหมี้ 
(1)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม

แทนนิติบุคคลและอ านาจกรรมการ ซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้ง
รับรองโดยโนตาร่ีพบัลิค 

(2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ส าเนาใบ
ประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือ ส าเนาเอกสารที่ใชแ้ทนหนงัสือ
เดินทาง ของกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการท่าน
ดงักล่าว 

 
2. กรณทีี่มีกำรมอบฉันทะ 
ก. หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษทัฯ จดัส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมน้ีพร้อมกรอกขอ้ความให้

ครบถว้น 
ข.  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์และรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเขา้
ร่วมประชุม 

ค.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาใบ
ประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ ส าเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลและผูรั้บมอบฉันทะ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ง. กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล
จะตอ้งลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในหนังสือมอบฉันทะดว้ยตนเองต่อ
หน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตาร่ีพบัลิค) หรือ หน่วยงานซ่ึงมีอ านาจหน้าที่คลา้ยคลึง
กนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ ให้น าหนงัสือ
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มอบฉันทะฉบบันั้นให้เจา้หน้าที่ผูมี้อ  านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือ
เจา้หน้าที่ผูไ้ด้รับมอบหมายให้ท  าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซ่ึงสามารถให้การ
รับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองผูรั้บรองเอกสาร  
(โนตาร่ีพบัลิค) อีกชั้นหน่ึง พร้อมเอกสาร ดงัต่อไปน้ี  
(1)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม

แทนนิติบุคคลและอ านาจกรรมการ ซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้ง
รับรองโดยโนตาร่ีพบัลิค 

(2)  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน  หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือ ส าเนา      
ใบประจ าตวัคนต่างด้าว หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ ส าเนาเอกสารที่ใช้แทน
หนังสือเดินทาง ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยกรรมการท่านดงักล่าว 

จ.  กรณีการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกนักบักรณีผูถื้อหุ้นที่เป็น
นิติบุคคล โดยหากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศประสงคจ์ะให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานเพิม่เติม ดงัน้ี 
(1)  หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูล้งนาม

ในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2)  หนังสือยืนยนัว่า Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และได้รับ

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian ในประเทศไทย 
 
กรณีเอกสารมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งท าค  าแปลภาษาองักฤษแนบไปพร้อมกนัดว้ย 
และมีผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปลดว้ย 
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ข้อบังคบัของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวด 3 
กรรมการและอ านาจกรรมการ 

 
ขอ้ 17. ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
 
 (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ  านวนหุน้ที่ตนถือ 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้  

 (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็น 
 กรรมการเท่าจ  านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่ 
 บุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน 
 กรรมการที่จะพงึมี หรือจะพงึเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง 
 ช้ีขาด 
 
ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวน

หน่ึงในสาม (1/3) ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให ้ อ อ ก โ ด ย
จ านวนใกลเ้คียงที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

 
 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพ

บริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่น
ต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้
มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

 
ขอ้ 31. จ านวนหรือช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัไดน้ั้น ใหก้รรมการสองคนลง

ลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบ ริษัท  โดยที่ประชุมผู ้ถือหุ้นห รือ
คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได ้

 
ขอ้ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด 
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 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวลั 
เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือ
ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบี้ยเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บริษทั 

 
 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บ

เลือกตั้ งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่ เป็น
พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

 
 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแยง้กับการด ารง

คุณสมบติัของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
จะก าหนด 

 
หมวด 4 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
ขอ้ 35. การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัให้จดัขึ้น ณ ทอ้งที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั 

หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 
ขอ้ 36. ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) คร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า 

“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จดัให้มีขึ้นภายในส่ี (4) เดือนภายหลังวนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืน ๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 
 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้คน

หน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือ
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ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า 
(45) วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสือนัดประชุมระบุ

สถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือ
เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
และนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม 
และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนั
ประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

 
ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) เขา้

ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้
ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง 

จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก  าหนดไว ้หากว่าการ
ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงบัไป ถ้าการ
ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

แทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตาม
แบบที่นายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือ
บุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานที่ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม 
และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 

 ก. จ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
 ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
 ค. คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ขอ้ 40. การประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก  าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม 
เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 
 เม่ือที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก  าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมครบถว้น

แลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่าย
ไดท้ั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจาณาเร่ืองอ่ืน นอกจากที่ก  าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชุม
ได ้

 
 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก  าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชุม หรือ

เร่ืองที่ผูถื้อหุ้นเสนอเพิม่เติมไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพจิารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนด
สถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมคร้ังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม
ระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั
ก่อนการประชุม ทั้งน้ีให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสาม 
(3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

 
ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่

ประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได ้ให้ผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

 
ขอ้ 42. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
 
 ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู ้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
ขอ้ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้
แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามที่กฎหมายจะก าหนดไว ้หรือ
ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของ

บริษทั 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือ

บางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการ
รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

 ง. การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
 จ. การเพิม่ทุน หรือการลดทุนของบริษทั  
 ฉ. การออกหุน้กู ้
 ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั 

ซ. การออกหุ้นเพื่อช าระหน้ีตามโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามที่ก  าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2544 

 
ขอ้ 44. กิจการอนัที่ประชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงัน้ี 

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการ
ของบริษทัในรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พจิารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 
(3) พจิารณาจดัสรรเงินก าไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4) พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ  

หมวด 6 
เงินปันผล และเงินส ารอง 

 
ขอ้ 49. หา้มมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของ

คณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 
 การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงิน

ปันผลนั้นทางหนังสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัใหมี้การจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัที่มีมติเช่นวา่นั้น 
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ขอ้ 51. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษทัยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

 
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนใน
ขอ้บงัคบัน้ีส าหรับหุน้บุริมสิทธิ 

 
ในกรณีที่บริษัทยงัจ  าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว ้หรือบริษัทได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ บริษทัจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญั
ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้

 
ขอ้ 52. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) 

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

 
 นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรร

เงินทุนส ารองอ่ืน ตามที่เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษทัดว้ยก็ได ้
 
 เม่ือบริษทัไดรั้บอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ ามูลค่าหุ้นตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษทัได ้

 
หมวด 8 

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 
 
ขอ้ 60. ผูส้อบบญัชีใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือก

ผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปนั้นกลบัเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
 
ขอ้ 61. ผูส้อบบญัชีควรไดรั้บค่าตอบแทนเท่าใด ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด 
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