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ที่ SWG 072/2564 
   

วนัที่ 30 เมษายน 2564 
 

เร่ือง  เเจง้มติที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 

เรียน กรรมการเเละผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทย 

 
 ดว้ยที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) ประจ าปี 2564 
ซ่ึงประชุมเมื่อวนัศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดย
ถ่ายทอดสด  ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 22 บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) อาคาร BU Place เร่ิมประชุม
เวลา 10:00 น. มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตวัเองเเละผูรั้บมอบฉันทะทั้งส้ิน 287 ราย รวมเป็น
จ านวนหุ้นทั้งส้ิน 645,236,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4663 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้เเล้วทั้ งหมดของ
บริษทัฯ โดยที่ประชุมไดม้ีมติที่ส าคญัซ่ึงสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563  เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

ผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 645,711,752 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  558,151,952  หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*  86.4398 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน             0  หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.0000 
งดออกเสียง จ านวน    87,559,800 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*  13.5602 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 ตามที่น าเสนอ 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี
เเละผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เเละได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ เรียบร้อยเเลว้ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

 สินทรัพยร์วม  2,632.00 ลา้นบาท 

 หน้ีสินรวม   1,727.00 ลา้นบาท 

 รายไดร้วม                                  433.29 ลา้นบาท 

 ขาดทุนสุทธิรวม     209.09 ลา้นบาท 

  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 645,961,752 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  645,961,752 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน             0  หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.0000 
งดออกเสียง จ านวน             0  หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.0000  
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณางดการจัดสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
   ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563  

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2563 

ผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 645,961,752 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  645,961,752 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน             0  หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.0000 
งดออกเสียง จ านวน             0  หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.0000 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที่  8 พฤษภาคม 
2557 ดงันั้นการพน้ต าแหน่งตามวาระของกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 
จึงเหลือกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ นางปราณี ศุภวฒันเกียรติ, หม่อมราชวงศ ์
เพญ็ศิริ จกัรพนัธ์ุ และนายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบตัิ  

 ที่ประชุมลงมติเลือกตั้ งให้ผู ้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาจ านวน 3 ท่าน 
ดงัต่อไปน้ี นางปราณี ศุภวฒันเกียรติ หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จกัรพนัธ์ุ และนายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ 
โดยเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1.   เลือกตั้งนางปราณี ศุภวฒันเกียรติ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ (ประธาน
กรรมการ) ผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 567,881,752 เสียง  

เห็นดว้ย  จ านวน  567,881,752 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน            0   หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.0000 
งดออกเสียง จ านวน            0  หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.0000 

*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2. เลือกตั้ งหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
(ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)  
ผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 645,961,752 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  643,745,302 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*  99.6569 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน     2,216,450 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.3431 
งดออกเสียง จ านวน                   0 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.0000 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

3. เลือกตั้งนายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบตัิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ (ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการธรรมาภิบาล)  

ผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 645,961,752 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน   643,745,302 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*  99.6569
ไม่เห็นดว้ย จ านวน       2,216,450 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*        0.3431 
งดออกเสียง จ านวน                     0 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*        0.0000 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 
ที่ประชุมลงมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นที่

เขา้ร่วมประชุม อนุมติัให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ไดรั้บค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงิน
โบนสักรรมการประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ดงัน้ี 

 
ล าดับ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ปี 2564 

อัตราที่เสนอ 
(ไม่เพิ่มขึน้จากอัตราในปี 2563) 

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
ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราที่สูงที่สุดอตัราเดียว  

** กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน
ของกรรมการอีก 

1.2 ค่าเบี้ยประชุม 

(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
ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราที่สูงที่สุดอตัราเดียว  

** กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บเพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนราย
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ล าดับ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ปี 2564 
อัตราที่เสนอ 

(ไม่เพิ่มขึน้จากอัตราในปี 2563) 

เดือนในฐานะกรรมการของบริษทัอีก 

2.2 ค่าเบี้ยประชุม 

(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  

12,000 บาท 

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

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      
8,000 บาท 

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                   
6,000 บาท 

4. ค่ า เบี้ 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 

 6,000 บาท 

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

(ต่อคร้ัง ต่อคน) 

-ประธานกรรมการธรรมภิบาล 
8,000 บาท  

-กรรมการธรรมาภิบาล  

 6,000 บาท 

6. โบนสักรรมการ ไม่ม ี

 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 645,961,752 เสียง 

 เห็นดว้ย  จ านวน  645,961,752 หุ้น หรือ  คิดเป็นร้อยละ*  100.0000       
ไม่เห็นดว้ย จ านวน            0  หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*       0.0000 
งดออกเสียง จ านวน            0   หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*       0.0000 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2564 
ที่ประชุมมีมติอนุมติัให้แต่งตั้ง 

1)นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5872และ/หรือ  
2)นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ 
3)นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ 
4)นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 

แห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  
ประจ าปี 2564 รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน  1,290,000 บาท  ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

ผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งส้ิน 645,961,752 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  645,961,752 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน             0  หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.0000 
งดออกเสียง จ านวน             0   หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ*    0.0000 
*ร้อยละของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
ขอแสดงความนบัถอื 

 
 

(นายวิบูลย ์อุตสาหจิต) 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 


