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ท่ี SWG 010/2561 
   

วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 
 

เร่ือง  เเจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
เรียน กรรมการเเละผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทย 

 
 ดว้ยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) ประจ าปี 2561 
ซ่ึ งประชุมเม่ื อว ันอังคาร ท่ี  27 มี นาคม 2561 ณ  ห้ อง จู บิ ล่ี  บอลรูม   (Jubilee Ballroom)  ชั้ น  11                  
โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน ้ า กรุงเทพฯ เลขท่ี 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. มีผูเ้ข้าร่วมประชุมท่ีมาด้วยตนเองเเละผูรั้บมอบฉันทะทั้งส้ิน        
303 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 450,937,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ79.1119 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได ้เเลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยท่ีประชุมไดมี้มติท่ีส าคญัซ่ึงสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560  เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 450,995,397 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  450,995,397  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
งดออกเสียง จ านวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 ตามท่ีน าเสนอ 
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วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  
 ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
อนุมติังบการเงินประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
เเละผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เเละได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ เรียบร้อยเเลว้ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

 สินทรัพยร์วม  1,176  ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวม     421  ลา้นบาท 

 รายไดร้วม     962  ลา้นบาท 

 ก าไรสุทธิรวม    175  ลา้นบาท 

  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 451,784,198 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  451,784,198 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
งดออกเสียง จ านวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่4  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  

ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัฯ จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ส าหรับ
งวดตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู ้ถือหุ้นสามัญทั้ งหมด จ านวน 
570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 
28,500,000 บาท (ยีสิ่บแปดลา้นหา้แสนบาทถว้น)  

 
วาระที ่5 พิจารณาจัดสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ

ด าเนินงานปี 2560 
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัไม่จดัสรรเงินทุนส ารองของบริษทัฯ ในปีน้ีเน่ืองจากทุนส ารองของ

บริษทัมีครบตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ และได้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น จาก
ก าไรสุทธิของบริษทัฯ ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 
0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) จ  านวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นจ านวน เงินทั้งส้ิน 39,900,000 
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บาท (สามสิบเกา้ลา้นเกา้แสนบาทถว้น) โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) 
ในวนัท่ี 4 เมษายน 2561 และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 451,843,398 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  451,843,398  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
งดออกเสียง จ านวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี  8 พฤษภาคม 
2557 ดงันั้นการพน้ต าแหน่งตามวาระของกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 
จึงเหลือกรรมการท่ีจะตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ นางปราณี ศุภวฒันเกียรติ,  ม.ร.ว.เพ็ญศิริ     
จกัรพนัธ์ุ และนายพลเชษฐ ์ลิขิตธนสมบติั 

 ท่ีประชุมลงมติเลือกตั้ งให้ผู ้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาจ านวน 3 ท่าน 
ดังต่อไปน้ี ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ และนายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ  คะแนนเท่ากัน และนางปราณี        
ศุภวฒันเกียรติ โดยเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทัฯ /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการธรรมาภิบาล  และกรรมการบริษทัฯ / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการบริษทัฯ ตามล าดบั  

ของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 1. เลือกตั้ง ม.ร.ว.เพญ็ศิริ จกัรพนัธ์ุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ /กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการธรรมาภิบาล 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 451,843,398 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน 451,843,397 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
งดออกเสียง จ านวน             1   หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 2. เลือกตั้งนายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบติั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ/ กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล 
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ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 451,843,398 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  451,843,397 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน            1   หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
งดออกเสียง จ านวน            0   หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 3. เลือกตั้งนางปราณี ศุภวฒันเกียรติ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทัฯ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 451,843,398 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน   387,711,197 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  85.8065
ไม่เห็นดว้ย จ านวน       9,409,800 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*        2.0825 
งดออกเสียง จ านวน    54,722,401 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*      12.1109 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่7 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ี
เขา้ร่วมประชุม อนุมติัให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ไดรั้บค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุมและเงิน
โบนสักรรมการประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอ ดงัน้ี 

 
ล าดับ ข้อเสนอเพือ่พจิารณา ปี 2561 

อตัราทีเ่สนอ 
(ไม่เพิม่ขึน้จากอตัราในปี 2560) 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ  

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ 22,000 บาท 

- กรรมการ 11,000 บาท 

* ทั้ งน้ี หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
มากกว่า 1 ต าแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราท่ีสูงท่ีสุดอตัราเดียว  

** กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน
ของกรรมการอีก 
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ล าดับ ข้อเสนอเพือ่พจิารณา ปี 2561 
อตัราทีเ่สนอ 

(ไม่เพิม่ขึน้จากอตัราในปี 2560) 

 

1.2 ค่าเบ้ียประชุม 

(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ / กรรมการ 12,000 บาท 

 

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ 

 

 2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,000 บาท  

- กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท 

* ทั้ งน้ี หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
มากกว่า 1 ต าแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราท่ีสูงท่ีสุดอตัราเดียว  

** กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บเพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนราย
เดือนในฐานะกรรมการของบริษทัอีก 

 

2.2 ค่าเบ้ียประชุม 

(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  

12,000 บาท 

3. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหา
แล ะพิ จ ารณ าค่ าต อบ แทน            
(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      
8,000 บาท 

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                   
6,000 บาท 

4. ค่ า เ บ้ี ย ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร
พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เ ส่ี ย ง                   
(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการพิจารณาความเส่ียง                                   
8,000 บาท 

 - กรรมการพิจารณาความเส่ียง 
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ล าดับ ข้อเสนอเพือ่พจิารณา ปี 2561 
อตัราทีเ่สนอ 

(ไม่เพิม่ขึน้จากอตัราในปี 2560) 

 6,000 บาท 

5. ค่ า เ บ้ี ย ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร       
ธรรมาภิบาล  

(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

-ประธานกรรมการธรรมภิบาล 
8,000 บาท  

-กรรมการธรรมาภิบาล  

 6,000 บาท 

6. โบนสักรรมการ 2,450,000 บาท 

 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 451,845,398 เสียง 

 เห็นดว้ย  จ านวน  442,435,598 หุน้ ห รือ  คิด เป็น ร้อยละ*  97 .9175       
ไม่เห็นดว้ย จ านวน      9,409,800 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*        2.0825 
งดออกเสียง จ านวน            0   หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*         0 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่8  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 

1) นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 และ/หรือ 
2) นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 และ/หรือ 
3) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 และ/หรือ  
4) นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 และ/หรือ 
5) นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4496 และ/หรือ 
6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972  

แห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2561 รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน  2,450,000 บาท (โดยอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั
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จ านวน 1,400,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนของบริษทัย่อยอีกจ านวน 1,050,000 บาท) ตามท่ีเสนอ
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 451,845,398 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  451,844,398 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  99.9998 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน             1,000 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.0002 
งดออกเสียง จ านวน             0   หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 36 หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น  

ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ร่วมประชุม อนุมติัใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบั บริษทัฯ ขอ้ 36 หมวด 4 การประชุมผูถื้อหุน้ ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 451,845,398 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  451,845,398  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
งดออกเสียง จ านวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที1่0 พจิารณาอนุมัติการเพิม่เติมข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 29 หมวด 3 กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ร่วมประชุม อนุมติัให้เพิ่มเติมขอ้บงัคบั บริษทัฯ ขอ้ 29 หมวด 3 กรรมการและอ านาจกรรมการ ตามท่ี
เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 451,845,398 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  451,845,398  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
งดออกเสียง จ านวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที1่1  พจิารณาอนุมัติการเพิม่เติมข้อบังคับ บริษัทฯ ข้อ 28 หมวด 3 กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ร่วมประชุม อนุมติัให้เพิ่มเติมขอ้บงัคบั บริษทัฯ ขอ้ 28 หมวด 3 กรรมการและอ านาจกรรมการ ตามท่ี
เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 451,845,398 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  444,590,398 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  98.3944 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0 
งดออกเสียง จ านวน      7,255,000 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*     1.6056    
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายวบิูลย ์อุตสาหจิต) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 


