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เลขที่ SWG 050/2563
วันที่ 2 มีนาคม 2563
เรื่ อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ในการประชุม ครั้งที่
1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ อาคาร BU Place ชั้น 22 เลขที่ 567
ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร ได้มีมติที่สาคัญซึ่ง
สรุ ปได้ ดังต่อไปนี้
1. ที่ประชุมมีมติรับรองงบเเสดงฐานะทางการเงิน เเละงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ สาหรับ
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั ฯ เเละตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของบริ ษทั เเล้ว และเห็ นควรให้นาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2. ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท ฯ ประจ าปี 2563 เพื่อ
พิจารณาจ่ายปั นผลพร้อมกาหนดวันจ่ายปั นผล สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2562 ให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น
จานวน 88,350,000 บาท คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.155 บาท โดยการจ่ายปั นผลจะจ่ายเป็ นหุ ้นสามัญและ
เงินสดดังนี้
1) จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท คิดเป็ นเงินจานวน 17,100,000 บาท
2) จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯจานวน 285,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรา 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผลรวมเป็ นมูลค่าทั้งสิ้นจานวน 71,250,000 บาท
คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลด้วยหุ ้นสามัญในอัตราหุ ้นละ 0.125 บาท ในกรณี หากมีเศษบริ ษทั ฯ
จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.125 บาท
3) กาหนดรายชื่ อ ผูถ้ ือ หุ ้นที่มีสิทธิ์ ในการรับปั นผล (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม
2563 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับ
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ปั นผลดังกล่ าวยังมี ความไม่ แน่ นอนจนกว่า จะได้รับอนุ มัติที่ป ระชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้น
ประจาปี 2563
3. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ ้นเพิม่ ทุน โดย
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 142,500,000 บาท เป็ น 213,750,000 บาท โดยออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน
285,000,000 หุ ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25บาท และจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนจานวน 285,000,000 หุ ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ
4. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ
ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
213,750,000 บาท
แบ่งออกเป็ น
855,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
0.25 บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุม้ สามัญ
855,000,000 หุน้
หุม้ บุริมสิทธิ
- หุน้
5. ที่ ป ระชุ ม มี มติ ใ ห้นาเสนอต่ อ ที่ป ระชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัทฯประจ าปี 2563 เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งออกตามวาระในปี 2562 จานวน 3 ท่าน กลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เนื่องจากไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลให้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ
เพิม่ เติม) โดยมีรายชื่อกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ออกตามวาระดังนี้
1. นายประเสริ ฐ จิราวรรณสถิตย์
2. นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
3. นายณรัล วิวรรธนไกร
6. ที่ประชุ มมี มติให้นาเสนอต่อ ที่ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษทั ฯประจาปี 2563 เพื่อ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทน กรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 ดังนี้
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ตำแหน่ ง
ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ประธานกรรมการ
22,000
กรรมการ
11,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
22,000
กรรมการตรวจสอบ
16,500
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาล
-

หน่วย: บาท
เบีย้ ประชุมต่ อครั้ง
12,000
12,000
12,000
12,000
8,000
6,000
8,000
6,000
8,000
6,000

โบนัสในวงเงิน 2,450,000 บาท สาหรับกรรมการทั้ง 9 คนซึ่ง พิจารณาโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรับทราบโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
หมายเหตุ หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่ งมากกว่า 1 ตาแหน่ งในบริ ษทั ฯ
ให้กรรมการท่านนั้นได้รับค่าตอบเเทนรายเดือนและโบนัสในอัตราที่สูงสุ ดอัตราเดี ยวสาหรับค่า
ตอบเเทนแต่ละประเภท
7. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 เพือ่ พิจารณา
แต่งตั้ง บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้
1) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรื อ
2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรื อ
3) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรื อ
4) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014
โดยกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 1,565,000 บาท
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ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เสนอ
8. มี มติให้เรี ยกประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง จูบิลี่ บอลรู ม ชั้น 11 (Jubilee Ballroom) โรงแรมเดอะเบอร์ เคลีย ์ ประตูน้ า
กรุ ง เทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมัก กะสัน เขตราชเทวี จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร
โดยกาหนดรายชื่อ ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (Record Date)
ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 ซึ่งมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไรเพื่อ จ่า ยปั น ผลเป็ นหุ ้นปั น ผลและเงินสดสาหรั บผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 142,500,000 บาท เป็ น 213,750,000 บาท และ
จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิขอ้ 4. ของบริ ษทั ฯเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเเทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563
วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชีปี 2563
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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