หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแมนดาริน ซี (Mandarin C)
ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2558 เมื่ อ วั น ที่
30 มี นาคม 2558 โดยที่ ประชุ มได้ พิ จารณาเรื่ องต่ างๆ คื อ อนุ มั ติ งบการเงิ น
ประจาปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จัดสรรกาไรไว้เป็นทุนสารองตาม
กฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2557 กาหนดจานวน
คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ
บัญชี โดยบริษั ทฯ ได้จัดส่ งส าเนารายงานการประชุมให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้ นพร้อมกั บ
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558ได้
มี ก ารบั น ทึ ก ไว้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตรงตามมติ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ประการ จึ ง
เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น รั บ รองรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปีของบริษัทฯ ประจาปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ ถือหุ้น
รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่
31 ธั น วาคม 2558 ของบริษั ท ฯ ได้ ผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ
แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ ว่ามีความ
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี
2

รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจาปี พร้อมกับงบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมรายงาน
ผู้สอบบัญชี สาหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษั ท ฯ พิ จารณาแล้ ว เห็ นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่
ผ่ านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ และผ่ านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว
การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 4
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ
จากกาไรสุทธิของบริษัทฯ สาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่
30 กันยายน 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จานวน 570,000,000 (ห้าร้อย
เจ็ดสิบล้าน) หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
28,500,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้
ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ ในการรั บ เงิ น ปั นผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้ น ในวันที่ 15 ธั นวาคม 2558 โดยจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้ นในวั นที่
25 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดาเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
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วาระที่ 5

พิจารณาจัดสรรกาไรไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสาหรับผล
การดาเนินงานปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กาหนดไว้ว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปัน
ผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี สารองตามกฎหมาย และ
สารองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความต้องการกระแสเงินสดและเงินทุน
สารองสาหรับการลงทุนและการดาเนินกิจการในอนาคตของบริษัท นโยบาย
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
ตามที่ ที่ประชุมผู้ ถื อหุ้ นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิ จารณา
อนุมัติ” ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลนั้น
ให้นาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้
และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยเงินปัน
ผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกาไรของบริษัทฯ เท่านั้นซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสารอง ข้อ 49 ข้อ 50
และ ข้อ 51
2. นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (“พรบ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 กาหนดให้
บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปีหั กด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ ามี ) จนกว่ าทุ นส ารองนี้ จะมี จ านวนไม่ น้ อยกว่ าร้อยละ 10 ของทุ นจด
ทะเบียน
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 23 กุ มภาพั นธ์
2559 ได้ มีมติ ให้ ตั้ งส ารองตามกฎหมายเพิ่ มเติมจากส ารองเดิม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมียอดรวม 4,836,092.35 บาท (สี่ล้ านแปดแสนสาม
หมื่นหกพันเก้าสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิประจาปี จานวน 92,750,385.02 บาท (เก้าสิบสองล้าน
เจ็ดแสนห้ าหมื่นสามร้อยแปดสิบห้าบาทจุดศูนย์สองสตางค์) จึงต้องจัดสรร
เงินทุนสารองของบริษัทฯ ในปีนี้ จานวนทั้งสิ้น 4,637,519.25 บาท (สี่ล้าน
หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) ส่งผลให้บริษัทฯ
มีเงินทุนสารองรวม 9,473,611.60 บาท (เก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันหก
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ร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 6.65 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 23 กุ มภาพั นธ์
2559 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิหลังหักภาษี สารองตามกฎหมาย และสารองอื่น (ถ้ามี)
ของงบเฉพาะของบริษัทฯ จานวน 88,112,865.75 บาท (แปดสิบแปดล้าน
หนึ่ งแสนหนึ่ ง หมื่ น สองพั น แปดร้อ ยหกสิ บ ห้ าบาทเจ็ ด สิ บ ห้ าสตางค์ )
ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะกาหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) จานวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 28,500,000 บาท (ยีส่ ิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559
ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจาปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้ น พิ จารณาอนุมั ติ การจัดสรรเงินทุนส ารองของบริษั ทฯ ในปี นี้ จานวน
ทั้งสิ้น 4,637,519.25 บาท (สี่ล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้ า
บาทยี่สิบห้าสตางค์)
2. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
(ห้าสตางค์) จานวน 570,000,000 (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น รวมเป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น 28,500,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้กาหนดวันกาหนดรายชื่อ
ผู้ ถื อหุ้ นที่ มีสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน
2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2559 โดยจะจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559
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การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 6
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 1. ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจาปีทุก
ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่ งออกให้ เป็ นสามส่ วนไม่ ได้ ก็ ให้ ออกโดยจ านวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท
นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระ
นั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้”
2. บริ ษั ท ฯ ได้ จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด เมื่ อ วั น ที่
8 พฤษภาคม 2557 ดังนั้น การพ้นตาแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 จะต้องดาเนินการด้วยวิธีการจับ
สลาก
ในการนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่จับสลากออกจากตาแหน่งตามวาระสาหรับปีนี้
มีจานวน 3 ท่าน คือ
1) นายวิบูลย์ อุตสาหจิต กรรมการ
2) นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย กรรมการ
3) นางสุภี พงษ์พานิช
กรรมการ
ในการสรรหากรรมการบริษั ทฯ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถื อหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการ
พิ จารณาเลื อกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ที่ได้เปิดเผยไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท(www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้ง
แจ้ งผ่ านทางระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของตลาดหลั กทรั พย์ ตั้ งแต่ วั นที่ 15
กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิ จารณาเป็นการล่วงหน้า โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ
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ความเห็นคณะกรรมการ แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อ พิจารณา
คัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษั ท ฯ ซึ่ งไม่ รวมกรรมการบริษั ท ฯ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในวาระนี้ ได้ ร่ ว มกั น
พิจารณาประวัติและประสบการณ์ ของกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ ทั้ ง 3 ท่ า นแล้ ว เห็ น ว่ า เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์ สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถบริหารงานของบริษัท ฯ
จนบรรลุผลสาเร็จและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะคนจะใช้ ค ะแนนเสี ยงที่ มีอ ยู่ เลื อ กตั้งบุ ค คลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็ น กรรมการก็ ไ ด้ ในกรณี ที่ เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลหลายคนเป็ น
กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ งได้ รับ การเลื อ กตั้ง ในล าดั บ ถั ด ลงมามีค ะแนนเสี ย ง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้
เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
(ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17)

วาระที่ 7
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 34 และข้อ 44 ได้กาหนดให้ที่ประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษั ทฯ ในการ
ประชุม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจาปี ดั งนั้น จึงมี ค วามจาเป็ น จะต้ อ งเสนอเรื่อ ง
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
พิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากาหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณา
จากผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ ในปี 2558 การปฏิ บั ติ ง านและความ
รับ ผิ ด ชอบของกรรมการบริ ษั ท ฯ และเปรี ย บเที ย บอ้ า งอิ ง กั บ ธุ รกิ จ หรื อ
อุ ต สาหกรรมในประเภทเดี ย วกั น กั บ บริ ษั ท ฯ หรื อ ใกล้ เคี ย งกั บ บริ ษั ท ฯ
ประกอบกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจาปี 2559 ใน
อัตราเดิม ตามรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ปี 2558

ปี 2559

(อัตราเดิม)

อัตราที่เสนอ

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
(ต่อเดือน ต่อคน)

- ประธานกรรมการ 20,000 บาท

- ประธานกรรมการ 20,000 บาท

- กรรมการ 10,000 บาท

- กรรมการ 10,000 บาท

* ทั้ งนี้ หากกรรมการท่ านใดได้ รั บเลื อกให้ ด ารงต าแหน่ ง
มากกว่า 1 ต าแหน่ งในบริษัทฯ ให้ กรรมการท่ านนั้นได้ รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว

* ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่ ง
มากกว่า 1 ตาแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว

** กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
ของกรรมการอีก

** กรรมการที่เป็ น ผู้บ ริห ารจะไม่ ได้รับ ค่ าตอบแทนราย
เดือนของกรรมการอีก

(คงเดิม)
1.2 ค่าเบี้ยประชุม
(ต่อครั้ง ต่อคน)

- ประธานกรรมการ / กรรมการ
10,000 บาท

- ประธานกรรมการ / กรรมการ
10,000 บาท
(คงเดิม)

1.3 โบนัสประจาปี
(ต่อปี ต่อคน)

- ประธานกรรมการ 300,000 บาท

- ประธานกรรมการ 300,000 บาท

- กรรมการ 200,000 บาท

- กรรมการ 200,000 บาท
(คงเดิม)

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ
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ลาดับ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
(ต่อเดือน ต่อคน)

ปี 2558

ปี 2559

(อัตราเดิม)

อัตราที่เสนอ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท

- กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท

- กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท

* ทั้ งนี้ หากกรรมการท่ านใดได้ รั บเลื อกให้ ด ารงต าแหน่ ง
มากกว่า 1 ต าแหน่ งในบริษั ทฯ ให้ กรรมการท่ านนั้นได้ รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว

* ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ ดารงตาแหน่ ง
มากกว่า 1 ตาแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั้นได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว

** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนราย
เดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก

** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียงค่าตอบแทนรายเดือน
ในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
รายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก

(คงเดิม)
2.2 ค่าเบี้ยประชุม
(ต่อครั้ง ต่อคน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท
(คงเดิม)

2.3 โบนัสประจาปี
(ต่อปี ต่อคน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
300,000 บาท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
300,000 บาท

- กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท - กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท
* ทั้ งนี้ หากกรรมการตรวจสอบท่ านใดได้ รับเลื อกให้ด ารง
ต าแหน่ ง มากกว่ า 1 ต าแหน่ ง ในบริ ษั ท ฯ ให้ ก รรมการ
ตรวจสอบท่านนั้นได้รับโบนัสประจาปีในอัตราที่สูงที่สุดอัตรา
เดียว

* ทั้งนี้ หากกรรมการตรวจสอบท่านใดได้รับเลือกให้ดารง
ต าแหน่ งมากกว่ า 1 ต าแหน่ ง ในบริ ษั ท ฯ ให้ ก รรมการ
ตรวจสอบท่ านนั้ นได้ รับโบนั สประจาปี ในอัตราที่ สูงที่ สุ ด
อัตราเดียว

** กรรมการตรวจสอบจะได้ รั บ โบนั ส ประจ าปี ใ นฐานะ
กรรมการตรวจสอบเท่ า นั้ น จะไม่ ไ ด้ รั บ โบนั ส ในฐานะ
กรรมการของบริษัทอีก

** กรรมการตรวจสอบจะได้ รั บ โบนั ส ประจ าปี ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบเท่ า นั้ น จะไม่ ได้ รั บ โบนั ส ในฐานะ
กรรมการของบริษัทอีก

(คงเดิม)
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่งพรบ. บริษัทมหาชน)

วาระที่ 8
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพรบ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60
กาหนดให้ ที่ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้น ประจาปีแต่ง ตั้งผู้ส อบบัญ ชี และกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง
1) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
3) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
5) นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
แห่ง บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคน
หนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และใน
กรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สานักงาน อี
วาย จากัด ซึง่ มีคุณสมบัติตามข้อกาหนด และได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นจานวน
เงิน 1,055,000 บาท ต่อปี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
ความเห็นคณะกรรมการ ได้ พิ จารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ แล้ ว
เห็ นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีจากบริษั ท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2559 ดังนี้
1) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ
2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
3) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ
4) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
5) นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
6) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย
กั บบริ ษั ทฯ /บริษั ทย่ อย/ผู้ บริ หาร/ผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ /ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บบุ คคล
ดังกล่าว
ในกรณี ที่ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้
บริ ษั ท ส านั กงาน อี วาย จ ากั ด จั ดหาผู้ สอบบั ญ ชี รับอนุ ญ าตอื่ นของบริษั ท
สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกาหนด และได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559 รวม
ทั้งสิ้นเป็นจานวนเงิน 1,055,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ค่าสอบบัญชีสาหรับปี
ค่าสอบทานงบการเงินสาหรับไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)
รวม
การลงมติ

หน่วย/บาท
ปี 2559
635,000
420,000
1,055,000

วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43)

วาระที่ 9
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดย
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจาปี 2559 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้งแจ้ง
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่ อรับการพิ จารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษั ท ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
เป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า
อย่ างไรก็ ดี ตาม มาตรา 105 วรรคสอง แห่ ง พรบ. บริ ษั ท มหาชน และ
ข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 40 ได้กาหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้
บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจาปี 2559
ในวั นที่ 10 มี นาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่ อผู้ ถื อหุ้ นที่ มี สิ ทธิ เข้ าร่ วมประชุ ม ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2559
จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือ
มอบฉันทะที่แนบมาด้วย โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 5) (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบหลักฐานที่กาหนดและส่งคืนบริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสาร
โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นของบริษัทฯ ประจาปี 2559 ตั้งแต่
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
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2559

สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1

รับทราบแล้ว ให้กล่าวแสดงตน ดังนี้

ฐานข้อมูล ดังนั้น

ร

อยู่ที่ประมาณเท่าใดต่อสาขา

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกาหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่งในบริษัท
วันที่ดารงตาแหน่ง
การศึกษา

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
52 ปี
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
28 พฤศจิกายน 2544
ปริญญาตรี สาขา Computer Science University of Southern California,
Los Angeles, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์ส
Director Accreditation Program (DAP)

ปีที่รับการอบรม
2556

Financial Statements for Directors

2557

Director Certification Program

2557

ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
2553 - 2556
กรรมการบริหาร
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

หน่วยงาน/บริษทั
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด

โรงเเรมและร้านอาหาร

บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จากัด
บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด

จาหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
โรงเรียนสอนนวดแผนไทย

2553 - 2555
2544 - 2555
2535 - 2555

บริษัท ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ้นท์ จากัด
บริษัท บลูมมิ่ง อินเตอร์กิ๊ฟท์ จากัด
บริษัท บลูมมิ่ง จากัด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอเชีย่ นฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จากัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุป๊ จากัด
บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จากัด

สิ่งพิมพ์
ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุ้นใน
บริษัทในเครือ ซึ่งดาเนิน
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเซอร์วิส
อพาร์ทเม้นท์
สิ่งพิมพ์
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
จาหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ตาแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริห าร ประธานกรรมการบริห าร บริษั ท
สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จานวน 0 บริษัท
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จานวน 6 บริษัท ได้แก่
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จากัด
- กรรมการ บริษัท สยามเวลเนสเเล็บ จากัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชั่น จากัด
- กรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
- กรรมการ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จากัด
- กรรมการ บริษัท อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จากัด
กิจการอื่นๆ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแข้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จานวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ

Computer Science

สั ด ส่ ว นการเข้ าประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ฯ ในรอบปี ผ่านมา 6 /6 ครั้ง (ระหว่า งวันที่ 1
มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกาหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่งในบริษัท
วันที่ดารงตาแหน่ง
การศึกษา

นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย
56 ปี
กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์ส
Director Accreditation Program (DAP)

ปี ที่รบั การอบรม
2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ
- หลั ก สู ต รกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารธุ ร กิ จ อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ (RE-CU Real Estate
Development) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา
2556 - ปัจจุบัน

หน่วยงาน/บริษทั
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

2532 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เเลนด์สเคป เเพลนนิ่ง จากัด

ออกแบบสถาปัตยกรรม

2554 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

สมาคม

2554 - 2556

อนุกรรมการ

สภาสถาปนิก

สภาวิชาชีพ

2552 - 2554

นายกสมาคมฯ

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

สมาคม

2552 - 2555

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ กรุงเทพมหานคร

ตาแหน่งปัจจุบัน

ประเภทธุรกิจ

ราชการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จานวน 0 บริษัท
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 2 บริษัท ได้แก่
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เเลนด์สเคป เเพลนนิ่ง จากัด
- ที่ปรึกษา สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
กิจการอื่นๆ ที่อาจทาให้เกิดความขัดแข้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จานวน 0 บริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ความเชี่ยวชาญ

ภูมิสถาปัตยกรรม

ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่ เป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ว มในการบริ ห ารงาน พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง หรือ ที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ไม่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ของบริ ษั ท ฯ (เช่ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 6 /6 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2558 - 31 ธันวาคม 2558)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกาหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่งในบริษัท
วันที่ดารงตาแหน่ง
การศึกษา

นางสุภี พงษ์พานิช
61 ปี
กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ
22 สิงหาคม 2557
ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์ส
Director Accreditation Program (DAP)

ปี ที่รบั การอบรม
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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา
22 สิงหาคม
2557 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ ง
หน่ วยงาน/บริษทั
กรรมการ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด )มหาชน(
กรรมการอิสระ
ผู้อานวยการฝ่ายโฆษณา ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด )มหาชน(
และส่งเสริมการขาย
สานักงานใหญ่

ตาแหน่งปัจจุบัน

ประเภทธุรกิ จ
สปา
สถาบันการเงิน

กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จานวน 1 บริษัท ได้แก่
- ผู้อานวยการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
กิจการที่มิใช่บริษัทจัดทะเบียน จานวน 0 บริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

กิจการอื่นๆ ที่ไม่อาจทาให้เกิดความขัดแข้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จานวน 0 บริษัท
ความเชี่ยวชาญ

การจัดการภาครัฐและเอกชน

ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริษัทฯ จานวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่ เป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ว มในการบริ ห ารงาน พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง หรือ ที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ไม่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ของบริ ษั ท ฯ (เช่ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 6/6 ครั้ง (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2558 - 31 ธันวาคม 2558)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
สานักงานผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่ง

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
5872
20 ปี
หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
- เป็นคณะกรรมกำรวิชำชีพด้ำนกำรศึกษำและเทคโนโลยีกำรบัญชีของสภำวิชำชีพบัญชี
- เป็นอนุกรรมกำรทดสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสอบบัญชีของสภำวิชำชีพบัญชี
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- บัญชีมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประสบการณ์
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอบบัญชีธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจกำรเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
และธุรกิจกำรผลิตและกำรจัดจำหน่ำย ซึ่งครอบคลุมกิจกำรทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศที่มีสำขำอยู่ทั่วโลก
- เป็นผู้ควบคุมงำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและกำรตรวจสอบเป็น
กรณี พิ เศษ เพื่ อ กำรซื้อ ขำยหรือ ควบรวมกิจกำร นอกจำกนั้นยังมีส่ว นร่วมในกำรเข้ำท ำกำร
ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธนำคำรและสถำบันกำรเงินที่ประสบปัญหำในปี 2540
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริ การสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Sumana.Punpongsanon@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
รูปภำพ
ชื่อ
สานักงานผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่ง

นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
3182
กว่ำ 30 ปี
หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
- เป็นอนุกรรมกำรด้ำนกำรพัฒนำวิชำชีพของสภำวิชำชีพบัญชี
- เป็นผู้รับผิดชอบดูแลแผนกฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนฯ
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโทด้ำนกำรจัดกำร สถำบันบริหำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประสบการณ์
- เป็นผู้ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่จำนวนมำก ซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำย
ประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศที่
มีสำขำอยู่ทั่วโลก มีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงยิ่งในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจประกันภัยและประกัน
ชีวิต ธุรกิจกำรผลิตและธุรกิจจัดจำหน่ำย
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Sophon.Permsirivallop@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
รูปภำพ
ชื่อ
สานักงานผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่ง

นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
3516
30 ปี
หุ้นส่วนอำวุโส

คุณสมบัติ
- เป็นคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
- เป็นอนุกรรมกำรทดสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสอบบัญชีของสภำวิชำชีพบัญชี
- เป็นอำจำรย์พิเศษให้กับสถำบันกำรศึกษำหลำยสถำบัน อำทิ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น และมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประสบการณ์
- เป็นผู้ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่จำนวนมำกซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำย
ประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศที่
มีสำขำอยู่ทั่วโลก มีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงยิ่งในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจจัด
จำหน่ำย ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจกำรเงิน
- เป็นผู้ควบคุมงำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและกำรตรวจสอบเป็น
กรณีพิเศษเพื่อกำรซื้อขำยกิจกำรหรือกำรเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Rungnapa.Lertsuwankul@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
สานักงานผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่ง

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
4521
กว่ำ 20 ปี
หุ้นส่วนอำวุโส

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำโทสำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประสบการณ์
- เป็นผู้ควบคุมงำนสอบบัญ ชีของบริษัทขนำดใหญ่จำนวนมำก ซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำย
ประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศที่
มีสำขำอยู่ทั่วโลก มีควำมเชี่ยวชำญอย่ำงยิ่งในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจกำรผลิตและธุรกิจจัด
จำหน่ำย
- เป็นผู้ควบคุมงำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและกำรเข้ำจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Pimjai.Manitkajohnkit@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
สานักงานผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่ง

นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
4496
25 ปี
หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
- เป็นหนึ่งในสมำชิกของ EY IFRS ภำยใต้ EY Global Telecommunications Centre
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ประสบการณ์
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรสอบบัญชีธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจค้ำปลีก ธุรกิจกำรผลิตยำนยนต์ ธุรกิจกำร
ผลิตสินค้ำและกำรจัดจำหน่ำย และธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม ซึ่งครอบคลุมกิจกำรทั้งที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศที่มีสำขำอยู่ทั่วโลก
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบบัญชี งำนด้ำนกำรตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ กำรเสนอขำยตรำสำร
หนี้และกำรให้บริกำรคำปรึกษำอื่นๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลูกค้ำในธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
- ปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้ บริก ำรเกี่ยวข้อ งกับกำรสอบทำนตำมควำมต้องกำรภำยใต้ IFRS กำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม Sarbanes-Oxley Act Section 404 ของธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
กำรตรวจสอบประสิทธิภำพระบบกำรควบคุมภำยใน “J-SOX” สำหรับธุรกิจกำรผลิตยำนยนต์
และเป็นที่ปรึกษำในกำรเสนอขำยหุ้นใหม่แก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และกำรสอบ
ทำนกำรปฏิบัติตำมระเบียบข้อกำหนดภำยใต้กฎ 144A สำหรับธุรกิจกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Gingkarn.Atsawarangsalit@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
สานักงานผูส้ อบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ระยะเวลาการทางาน
ตาแหน่ง

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
3972
25 ปี
หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- ปริญญำโทสำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประสบการณ์
- มีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบบัญชีมำกกว่ำ 25 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัท
ขนำดใหญ่จำนวนมำก ซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำยประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศ
- มีควำมเชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และสัญญำก่อสร้ำง ธุรกิจ
กำรผลิต เกษตรกรรม กองทุนอสังหำริมทรัพย์ โรงแรม อำหำรและเครื่องดื่ม
- เป็นผูใ้ ห้คำปรึกษำและควบคุมงำนด้ำนกำรทำ Due diligence ในธุรกิจหลำกหลำยประเภท
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Chayapol.Suppasedtanon.ey.com

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน
สัญชาติ

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ า เพื่ อเข้ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดาริน ซี (Mandarin C)
ชั้น 1โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดทีผ่ ู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน
สัญชาติ

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ า เพื่ อเข้ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดาริน ซี (Mandarin C) ชั้น 1
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ใบรอบปี 2558
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกาไรไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2558
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (กรรมการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย (กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
3. นางสุภี พงษ์พานิช (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิ จารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา
14.00 น. ณ ห้องแมนดาริน ซี (Mandarin C) ชั้น 1โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
....................................................................................................
วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สานักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ........................................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ า เพื่ อเข้ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ มสามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดาริน ซี (Mandarin C) ชั้น 1
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด
เสียง

เสียง
เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ใบรอบปี 2558
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกาไรไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2558
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (กรรมการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร)
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
2. นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย (กรรมการบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
3. นางสุภี พงษ์พานิช (กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ)
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 9 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย

เสียง

ไม่เห็นด้วย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. หนั งสื อมอบฉัน ทะ แบบ ค. นี้ ใช้ เฉพาะกรณี ที่ ผู้ถือ หุ้ น ที่ ปรากฏชื่อในทะเบี ยนเป็ น ผู้ล งทุ น ต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คั สโตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.00
น. ณ ห้องแมนดาริน ซี (Mandarin C) ชั้น 1โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
....................................................................................................
วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ …… เรื่อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ …… เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง

งดออกเสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6

นิยามกรรมการอิสระ
และข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
นิยามกรรมการอิสระ
1. เป็นกรรมการที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ โดย
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่ วนร่ว มบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือ นประจา หรือ ผู้ มีอ านาจควบคุ มของบริษั ทฯ บริษั ท ใหญ่ บริษั ทย่อ ย บริษั ท ร่ว ม
บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้ น จากการมีลั ก ษณะดังกล่ าวมาแล้ ว ไม่น้ อ ยกว่า 2 ปีก่ อ นได้ รับ การแต่งตั้ ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีความสัมพั นธ์ทางสายโลหิ ตหรือ โดยการจดทะเบียนในลั กษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่ จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติ
เพื่ อประกอบกิ จการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพ ย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ง เป็นผลให้
บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การ
คานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่ เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ ง รวมถึ งการให้ บ ริก ารเป็ น ที่ ป รึก ษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้ นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้ นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่ว ม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ งหมดของบริษั ท อื่ น ซึ่ งประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษั ทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมลาดับลาดับเดียวกัน ผู้ถือ หุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัท ใหญ่ บริษั ทย่อย หรือ บริษัทย่อ ยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ น
บริษัทจดทะเบียน
ทั้ งนี้ นิ ย ามกรรมการอิส ระของบริษั ท ฯ นั้ น มี ค วามเข้ม ข้น เท่ ากั น กั บ ข้ อ ก าหนดขั้ น ต่ าของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
อายุ 49 ปี
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ 3/1 ซ.ปุณณวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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คำชี้แจงวิธีกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำน
ที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องนำมำแสดงในวันประชุม
วิธีกำรมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ
แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจนตายตัว
แบบ ค เป็ น แบบที่ ใ ช้ เฉพาะกรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ ง ให้
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 67 โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1.
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ
ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
1.2 หากเป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจาก แบบ ก แบบ ข หรือ
แบบ ค ก็ได้
2.
ให้ผู้ถือหุ้นปิดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3.
ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ป ระสงค์ จะมอบฉั นทะให้ บุ คคลอื่นเป็ นผู้ เข้ าร่วมประชุมแทน ให้ ส่ ง
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานที่กาหนด และส่งคืนบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมอย่างน้อย 3 วัน หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสาร โดย
บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ ของบริษัทฯ ประจาปี 2559
2558 ตั้งแต่
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 28
30 มีนาคม 2559
2558 เป็นต้นไป
ผู้ถื อ หุ้ นที่ประสงค์จะมอบฉั นทะให้ กรรมการอิสระเพื่ อเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ขอให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจซื่อ
ทางโทรสารหมายเลข 02-641-6621 หรือ e-mail address: secretary@siamwellnessgroup.com
หรือส่งไปรษณี ย์มายังที่อยู่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน ในกรณีส่งเป็นโทรสาร
หรือ e-mail ขอความกรุณานาส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของ
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บริษัทฯ ที่เลขที่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจซื่อ โทรศัพท์ 02-641-6619-20 ต่อ 112)
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสี ย งได้ และผู้ ถื อ หุ้ น จะต้ อ งมอบฉั น ทะเท่ ากั บ จานวนหุ้ น ที่ ต นถื อ อยู่ โดยไม่
สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่ เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ
ชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องแมนดาริน ซี (Mandarin C) โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9 มา
พร้อมกันนี้
หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ
1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
ก.
บัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ ใบประจาตัวคนต่างด้าว
หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
ก.
หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้พร้อมกรอกข้อความให้
ครบถ้วน
ข.
สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัต รประจาตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาใบ
ประจาตัวคนต่างด้าว หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ สาเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดิน ทาง (กรณี เป็ น เป็ น ชาวต่ างชาติ ) ของผู้ ม อบฉั นทะและผู้ รับมอบฉั นทะที่ รับ รอง
สาเนาถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
1. กรณีกรรมการผู้มีอานาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
ก.
สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัต รประจาตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาใบ
ประจาตัวคนต่างด้าว หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ สาเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
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ข.

ค.

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้า
ร่วมประชุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการท่านดังกล่าว
สาเนาหนังสือ รับรองนิติบุค คลที่อ อกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒ นาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ และรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้า
ร่วมประชุม
กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้จัดให้มี
(1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคลและอานาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารี่พับลิค
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ สาเนาใบ
ประจาตัว คนต่างด้าว หรื อ ส าเนาหนังสือ เดิ นทาง หรือ ส าเนาเอกสารที่ ใช้แทน
หนังสื อ เดินทาง ของกรรมการที่เข้าร่ว มประชุม พร้อ มรับ รองส าเนาถู กต้อ งโดย
กรรมการท่านดังกล่าว

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
ก.
หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้พร้อมกรอกข้อความให้
ครบถ้วน
ข.
สาเนาหนังสื อ รับ รองนิติบุค คลที่อ อกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒ นาธุ รกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ และรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้า
ร่วมประชุม
ค.
สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัต รประจาตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาใบ
ประจาตัวคนต่างด้าว หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ สาเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ
เดิน ทาง (กรณี เป็ น ชาวต่างชาติ ) ของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิ ติบุ ค คลและผู้ รับ มอบ
ฉันทะ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ง.
กรณี ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติ
บุค คลจะต้องลงลายมือชื่ อพร้อมประทับตราบริษั ท (ถ้ามี) ในหนังสื อมอบฉั นทะด้ว ย
ตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือ หน่วยงานซึ่งมีอานาจหน้าที่
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ ว
ให้ นาหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทย หรือสถาน
กงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่ง
สามารถให้ การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทาการรับรอง
ผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
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จ.

(1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคลและอานาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารี่พับลิค
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ สาเนาใบ
ประจาตัว คนต่างด้าว หรือ ส าเนาหนังสือ เดิ นทาง หรือ ส าเนาเอกสารที่ ใช้แทน
หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยกรรมการท่านดังกล่าว
กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้ น ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกันกับกรณีผู้ถือหุ้น
ที่เป็นนิติบุคคล โดยหากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศประสงค์จะให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลง
นามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนั งสื อ ยืน ยัน ว่า Custodian เป็ น ผู้ ล งนามในหนั งสื อ มอบฉั น ทะแทน และได้ รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ในประเทศไทย

กรณี เอกสารมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบไปพร้อมกัน
ด้วย และมีผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปลด้วย
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ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3
กรรมการและอานาจกรรมการ
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
(2)

(3)

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็ น กรรมการก็ ไ ด้ ในกรณี ที่ เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลหลายคนเป็ น กรรมการจะแบ่ ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ทุ ก ครั้ง กรรมการจะต้ อ งออกจากต าแหน่ งอย่ างน้ อ ย
จานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้ เป็ น สามส่ ว นไม่ ได้ ก็ ให้
ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ
บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือก
เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 31. จานวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคน
ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และประทั บ ตราส าคั ญ ของบริ ษั ท โดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ
คณะกรรมการมีอานาจกาหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
ข้อ 34. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
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กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษั ทในรูปของเงิน ค่าตอบแทนรายเดือน เงิน
รางวัล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนั ส หรือ ผลประโยชน์ ต อบแทนในลั ก ษณะอื่ น ตาม
ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ ย นแปลงก็ ไ ด้ และนอกจากนั้ น ให้ ได้ รับ เบี้ ย เลี้ ย งและสวั ส ดิ ก ารต่ างๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับ
เลื อ กตั้ งเป็ น กรรมการในอั น ที่ จ ะได้ รั บ ค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่ เป็ น
พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายค่ าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือ แย้งกับการดารง
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการที่ เ ป็ น อิ ส ระตามที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์จะกาหนด
หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็ นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 36. ให้ มี ก ารประชุม ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ างน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง (1) ครั้ง การประชุ ม เช่ นว่านี้ ให้ เรียกว่า
“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่ง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
จานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
(1/10) ของจานวนหุ้ นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อ กันทาหนังสื อในฉบับเดียวกันร้อ ง
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้
เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
2
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ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จ ะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้า
ร่วมประชุ มไม่น้ อยกว่ายี่สิ บห้ า (25) คนหรือ ไม่น้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผู้ ถื อ หุ้ น
ทั้ งหมด และต้ อ งมี หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไม่ น้ อ ยกว่ าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้ น ที่
จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึ งหนึ่ง (1) ชั่วโมง
จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุ มใหม่ และ
ให้ ส่ งหนั งสื อ นั ดประชุม ไปยังผู้ ถื อ หุ้ นไม่ น้อ ยกว่า เจ็ด (7) วันก่อ นวันประชุม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตาม
แบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือ
บุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก.
จานวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข.
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค.
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วน
แล้ ว ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มี หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้ น ที่
จาหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจาณาเรื่องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ
เรื่องที่ผู้ ถื อ หุ้ นเสนอเพิ่ มเติมไม่เสร็จ และจาเป็ นต้องเลื่ อนการพิ จารณา ให้ที่ ประชุม
กาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัด
ประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด
(7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อย
กว่ าสาม (3) วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม ด้ ว ย โดยจะต้ อ งโฆษณาเป็ น ระยะเวลาสาม (3) วั น
ติดต่อกัน
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น มี ส่ ว นได้ เสี ย เป็ น พิ เศษในเรื่ อ งใด ผู้ ถื อ หุ้ น จะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับ
ความเห็ น ชอบด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมาย
จะกาหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
ข.

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ
บริษัท
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ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เเช่ช้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรื
หมดหรืออ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
การออกหุ้นกู้
การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
การออกหุ้ น เพื่ อ ช าระหนี้ ต ามโครงการแปลงหนี้ เป็ น ทุ น ตามที่ ก าหนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1) พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการที่ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม แสดงถึ ง ผลการ
ดาเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสารอง
(4) พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระและก าหนด
ค่าตอบแทน
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
หมวด 6
เงินปันผล และเงินสารอง
ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติ
ของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปันผลให้ แจ้งเป็นหนังสื อไปยังผู้ ถื อหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการ
จ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น
ข้อ 51. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็น อย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้สาหรับหุ้นบุริมสิทธิ
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ในกรณี ที่บ ริษั ทยังจำหน่ำยหุ้น ไม่ค รบตำมจำนวนที่จดทะเบี ยนไว้ หรือ บริษั ท ได้จด
ทะเบียนเพิ่ มทุ น แล้ว บริษั ท จะจ่ำยเงินปั นผลทั้ งหมดหรือ บำงส่ วน โดยออกเป็น หุ้ น
สำมัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ (5)
ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะ
มีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจำกทุนสำรองดังกล่ำว คณะกรรมกำรอำจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรร
เงินทุนสำรองอื่น ตำมที่เห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทด้วยก็ได้
เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอำจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่ำหุ้นตำมลำดับ เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของ
บริษัทได้
หมวด 8
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้อ 60. ผู้สอบบัญ ชีให้ที่ประชุม สำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจ
เลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
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หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปีในรูปแบบฉบับเล่มในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรุณาแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์ โดยระบุชื่อ-สกุลและจำนวนรายงานประจำปี
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