บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
ผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

วันที มีนาคม
เรื อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
สิ งทีส่ งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
วันที เมษายน
(ประกอบการพิจารณาวาระที )
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี
(56-1 One Report) พร้อมกับ
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ และรายงานผูส้ อบ
บัญชี สํ าหรั บงวดการบัญชี สิ นสุ ด ณ วันที ธันวาคม
ในรู ปแบบ QR Code
(ประกอบการพิจารณาวาระที และ )
3. ข้อมูลเบื องต้นของกรรมการบริ ษ ทั ฯ ที ครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื อ
กลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่อีกวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที )
4. ข้อมูลเกียวกับประวัติและประสบการณ์การทํางานของผูส้ อบบัญชี
(ประกอบการพิจารณาวาระที )
5. รายละเอียดเรื องการแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ (ประกอบการพิจารณาวาระที )
6. หนังสื อมอบฉันทะ จํานวน แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ ง)
7. นิ ย ามกรรมการอิ ส ระและข้อ มู ล กรรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท ฯ เพื อประกอบการ
มอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้น
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. ข้อปฏิบตั ิสําหรับการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) และการ
มอบฉันทะ
10. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ในส่ วนทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยคณะกรรมการบริ ษ ทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ได้มีมติ ให้จดั ประชุ ม
สามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี
ในวัน ศุ ก ร์ ที เมษายน
เวลา . น. ในรู ป แบบผ่ า นสื อ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) เพี ย งรู ป แบบเดี ย วเท่ า นั น ซึ งจะอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายและหลั ก เกณฑ์ ใ น
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื อไวรั ส โคโรนา 19 หรื อโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID – 19)) ที เกี ยวข้อ ง ทังนี หากผูถ้ ื อ หุ ้ น ไม่ ส ะดวกประชุ ม ผ่ านสื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ บริ ษ ัท
แนะนําให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี

วาระที
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ให้ มี ก ารประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี
เมื อวัน ที
เมษายน
โดยที ประชุ มได้มีการพิจารณาเรื องต่าง ๆ คือ อนุ มตั ิงบการเงิ น
ประจําปี
สิ นสุ ด ณ วันที ธันวาคม
, งดการจัดสรรกําไรไว้เป็ นทุน
สํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ในปี
, เลื อ กตั งกรรมการแทนกรรมการที ออกตามวาระ, กํ า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบ
บัญชี โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมครังนี (สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 1)
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี
เมื อวันที เมษายน
ได้ มี การบั น ทึ กไว้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตรงตามมติ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ประการ
จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที ประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น รั บ รองรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี ต้องผ่านมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ ม
และออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ )

วาระที
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล รายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี
ปรากฏอยู่ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี
(56-1 One Report) ในรู ปแบบ QR
Code ทีได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมในครังนี (สิ งทีส่ ง
มาด้วยลําดับที )
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ พิ จารณาแล้วเห็ น สมควรเสนอให้ที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น
รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี
ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนีไม่ตอ้ งลงมติ เนืองจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
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วาระที
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี
สิ นสุ ด ณ วันที ธันวาคม
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุ น สํ า หรั บ ปี สิ นสุ ด ณ วั น ที
ธั น วาคม
ของบริ ษ ั ท ฯ ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ฯ และได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
แล้ว โดยผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ ว่ามี ค วาม
ถูกต้องตามที ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี
รายละเอี ยดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงิ นของรายงานประจําปี พร้ อมกับ งบ
แสดงฐานะทางการเงิ น งบดุ ลและงบกําไรขาดทุ นของบริ ษ ัทฯ พร้ อมรายงาน
ผูส้ อบบัญชี สําหรับงวดการบัญชี สิ นสุ ด ณ วันที ธันวาคม
ซึงได้จดั ส่ งให้
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครังนี (สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที )
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ พิ จารณาแล้วเห็ น สมควรเสนอให้ที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น
พิ จารณาอนุ ม ตั ิ งบการเงิ น ประจํา ปี
สิ นสุ ด ณ วัน ที ธัน วาคม
ที ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท ฯ และผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ แล้ว
การลงมติ

วาระนีจะต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ )

วาระที

พิจารณางดการจัดสรรกําไรไว้ เป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล 1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ กําหนดไว้ว่า “บริ ษทั จะจ่ายเงินปั น
ผลไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของกําไรสุ ท ธิ หลังหั กภาษี สํารองตามกฎหมาย
และสํารองอื น (ถ้ามี ) ทังนี โดยคํานึ งถึ งความต้องการกระแสเงินสดและ
เงินทุนสํารองสําหรับการลงทุนและการดําเนินกิจการในอนาคตของบริ ษทั
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลียนแปลงได้เป็ นครัง
คราวตามที ที ประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น หรื อ ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จะ
พิ จารณาอนุ ม ัติ ” ทังนี หากมติ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ที เห็ น สมควรให้
จ่ายเงินปั นผลนัน ให้นําเสนอเพื อขออนุ มตั ิ จากที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เว้นแต่
เป็ นการจ่ ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาล ให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี อ าํ นาจ
อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป โดยเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาจากเงินกําไรของ
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บริ ษทั ฯ เท่านันซึงเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวด เรื อง เงินปั น
ผลและเงินสํารอง ข้อ ข้อ และ ข้อ
2. ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ครั งที /
เมื อวัน ที กุ ม ภาพัน ธ์
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชีสินสุ ด ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั ฯ มีผลการประกอบการขาดทุนของงบเฉพาะของบริ ษทั ฯ เป็ นเงิน
จํานวน , , บาท (สองร้อยเจ็ดสิ บเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเก้าร้อย
สามสิ บสองบาท) อันเนื องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื อไวรั ส
COVID 19 ดังนัน ตามข้อกําหนดในกฎหมายและตามนโยบายบริ ษทั ฯ จึง
ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สิ นสุ ด ณ
วันที ธันวาคม
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในปี นีได้
เปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี
มาได้ดงั นี
รายละเอียดจ่ ายเงินปันผล
. กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (บาท)
. จํานวนหุน้ (หุน้ )
. เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ ้น)

กับปี ทีผ่าน

ปี
(179,828,055)
854,999,928

ปี
(271,707,932)
854,999,928

(สําหรั บงวดตังแต่วนั ที มกราคม ถึ งวัน ที
มิถนุ ายน)

-

-

เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายทังสิ น
. ปันผลประจําปี (บาท/หุน้ )
- เงินปันผล
- หุน้ ปันผล
เงินปันผลประจําปี จ่ายทังสิ น (บาท)

-

-

-

-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณางดการจ่ายปันผลและงดการจัดสรรกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ในปี นี
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การลงมติ

วาระนีจะต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ )

วาระที
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล 1. ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ กําหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจําปี ทุก
ครัง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ งอย่างน้อยจํานวนหนึ งในสาม ( / )
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้เคียงทีสุ ดกับส่ วนหนึงในสาม ( / )
กรรมการที จะออกในปี แรกและปี ที สองภายหลังจดทะเบี ยนแปรสภาพ
บริ ษ ัท นั นให้ ใ ช้ วิ ธี จับ สลากกัน ว่ า ผู ้ใ ดจะออก ส่ ว นปี หลัง ๆ ต่ อ ไปให้
กรรมการคนที อยู่ ใ นตํ า แหน่ ง นานที สุ ด นั นเป็ นผู ้อ อกจากตํา แหน่ ง
กรรมการทีออกตามวาระนันอาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้”
2. บริ ษ ัท ฯ ได้จ ดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ นบริ ษ ัท มหาชนจํา กั ด เมื อวัน ที
พฤษภาคม
ดังนันการพ้นตําแหน่ งตามวาระของกรรมการบริ ษทั ฯ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
จึงมีกรรมการทีจะต้องออกตาม
วาระจํานวน ท่าน คือ
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
. นางกอบบุญ ศรี ชยั
. นายภูมิพนั ธ์ บุญญาปะมัย
ในการสรรหากรรมการบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื อบุคคลทีเห็ นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม เพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตาม
หลักเกณฑ์ ที ได้ เปิ ดเผยไว้ในเว็บ ไซต์ ของบริ ษ ัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations)
ตังแต่วนั ที ธันวาคม
ถึ งวันที กุ มภาพันธ์
เรื อง การให้สิ ทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระการ
ประชุม และเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้น ประจําปี
เพือให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเป็ น
การล่วงหน้า โดยปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอรายชือบุคคลเข้ามายังบริ ษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ งไม่รวมกรรมการบริ ษทั ฯ
ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ในวาระนี ได้ร่วมกัน พิ จารณาประวัติและประสบการณ์ ข อง
กรรมการบริ ษทั ฯ ทีออกจากตําแหน่ งตามวาระทัง ท่านแล้ว เห็นว่าเป็ นผูท้ ีมี
ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถ
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บริ หารงานของบริ ษทั ฯ จนบรรลุผลสําเร็ จและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั ฯ และในส่ วนของบุคคลทีจะถูกเสนอชือให้เป็ นกรรมการอิสระนัน
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็น
ควรเสนอความเห็นต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือนําเสนอให้ทีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตังกรรมการบริ ษทั ฯ ทีออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ท่านข้างต้น กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ ง ทังนี
ประวัติก รรมการได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้น พร้อมกับ หนังสื อเชิ ญ ประชุ ม ในครั งนี
(สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที )
การลงมติ

วาระนีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูเ่ ลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ทีเลื อกตังบุ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตัง
เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน
ในกรณี ทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
เกิ น จํา นวนกรรมการที พึ ง จะมี หรื อ จะพึ ง เลื อ กตังในครั งนั นให้ ผู เ้ ป็ น
ประธานในทีประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ )

วาระที
พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการปี
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ข้อ และข้อ ได้ก าํ หนดให้ ที ประชุ ม สามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาเรื องการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษ ทั ฯ ในการ
ประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี ดัง นั น จึ ง มี ค วามจํา เป็ นจะต้อ งเสนอเรื อง
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี
พิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน ได้ร่วมกัน พิ จารณากําหนด
ค่ าตอบแทน โดยพิ จารณาจากผลประกอบการของบริ ษ ัท ฯ ในปี
การ
ปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั ฯ และเปรี ยบเทียบอ้างอิง
กับ ธุ รกิ จหรื ออุตสาหกรรมในประเภทเดี ยวกันกับบริ ษ ทั ฯ หรื อใกล้เคียงกับ
บริ ษทั ฯ ประกอบกับขนาดธุ รกิจของบริ ษทั ฯแล้ว และได้เสนอความเห็นต่อที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพือพิจารณา และนําเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือ
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หุ ้ น พิ จ ารณากํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษัท ฯ ประจํา ปี
ตาม
รายละเอียดดังนี
ปี
ปี
ลําดับ
ข้ อเสนอเพือพิจารณา
อัตราทีเสนอ
อัตราเดิม
(ไม่ เพิมขึน)
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ
1.1

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ ,

(ต่อเดือน ต่อคน)

- กรรมการ ,

บาท

บาท

- ประธานกรรมการ ,
- กรรมการ ,

* ทังนี หากกรรมการท่านใดได้รับ
เลือกให้ดาํ รงตําแหน่งมากกว่า
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ ให้กรรมการ
ท่านนันได้รับค่าตอบแทนราย
เดือนในอัตราทีสู งทีสุ ดอัตราเดียว

บาท

บาท

* ทังนี หากกรรมการท่านใดได้รับ
เลือกให้ดาํ รงตําแหน่งมากกว่า
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ ให้กรรมการ
ท่านนันได้รับค่าตอบแทนราย
เดือนในอัตราทีสู งทีสุ ดอัตราเดียว

** กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หารจะ
** กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หารจะ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการอีก
กรรมการอีก
1.2

ค่าเบียประชุม
(ต่อครัง ต่อคน)

2.

- ประธานกรรมการ / กรรมการ - ประธานกรรมการ / กรรมการ
, บาท
, บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ

2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
(ต่อเดือน ต่อคน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
, บาท
- กรรมการตรวจสอบ ,

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
, บาท

บาท - กรรมการตรวจสอบ ,

บาท

* ทังนี หากกรรมการท่านใดได้รับ * ทังนี หากกรรมการท่านใดได้รับ
เลือกให้ดาํ รงตําแหน่งมากกว่า
เลือกให้ดาํ รงตําแหน่งมากกว่า
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ ให้
ตําแหน่งในบริ ษทั ฯ ให้
กรรมการท่านนันได้รับ
กรรมการท่านนันได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที
ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที
สู งทีสุ ดอัตราเดียว
สู งทีสุ ดอัตราเดียว
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ลําดับ

2.2

ข้ อเสนอเพือพิจารณา

ค่าเบียประชุม
(ต่อครัง ต่อคน)

ปี
อัตราทีเสนอ
(ไม่ เพิมขึน)
** กรรมการตรวจสอบจะได้รับ
** กรรมการตรวจสอบจะได้รับ
เพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน
เพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านัน ฐานะกรรมการตรวจสอบ
จะไม่ได้รับค่าตอบแทนราย
เท่านัน จะไม่ได้รับค่าตอบแทน
เดือนในฐานะกรรมการของ
รายเดือนในฐานะกรรมการของ
บริ ษทั อีก
บริ ษทั อีก
ปี
อัตราเดิม

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการตรวจสอบ ,

บาท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการตรวจสอบ ,

บาท

3.

ค่ า เบี ยประชุ ม กรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาและ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณ า พิจารณาค่าตอบแทน , บาท พิจารณาค่าตอบแทน , บาท
ค่ า ตอบแทน (ต่ อ ครั ง ต่ อ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คน)
ค่าตอบแทน , บาท
ค่าตอบแทน , บาท

4.

ค่ า เบี ย ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ - ประธานกรรมการบริ หารความ
กรรมการบริ หารความเสี ยง เสี ยง , บาท
(ต่อครัง ต่อคน)
- กรรมการบริ หารความเสี ยง ,
บาท

- ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี ยง , บาท
- กรรมการบริ หารความเสี ยง ,
บาท

5.

ค่ า เบี ยประชุ ม กรรมการ - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
ธรรมาภิ บ าล (ต่ อ ครั ง ต่ อ , บาท
, บาท
คน)
- กรรมการธรรมาภิบาล , บาท - กรรมการธรรมาภิบาล ,
บาท

6.

โบนัสกรรมการ

การลงมติ

ไม่มี

ไม่มี

วาระนี ต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( / ) ของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ งมาประชุม (ตามมาตรา วรรคสอง แห่ ง พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535)
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วาระที
พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้สู อบบัญชีปี
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามมาตรา แห่ งพรบ. บริ ษ ัท มหาชน และข้อบังคับ ของบริ ษ ทั ฯ ข้อ
กําหนดให้ ที ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจําปี แต่ งตังผูส้ อบบัญ ชี แ ละกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง
) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/
หรื อ
) นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
แห่ ง บริ ษ ทั สํานักงาน อี วาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย
โดยให้คนใดคนหนึ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษั ท ฯ และในกรณี ที ผู ้ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตดั งกล่ าวข้ างต้ น ไม่ ส ามารถ
ปฏิบตั ิ งานได้ ให้บริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื น
ของบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ งมี คุณสมบัติตามข้อกําหนด และได้รับความ
เห็ นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี ผูส้ อบบัญชี คนเดิ มคื อนางสาวสุ ม นา พัน ธ์
พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที
ได้เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั
ฯ มาแล้ ว ปี ดั งนั นคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ จึ งได้ พิ จารณา
เห็นสมควรเสนอให้แต่งตังผูส้ อบบัญชีตามรายชือดังกล่าวข้างต้นให้ทาํ หน้าทีเป็ น
ผูส้ อบบัญชี ให้กบั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับในปี นี ทังนี กําหนดค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี ของของบริ ษทั ฯ ประจําปี
เป็ นจํานวนเงิ น , , บาท
(ตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที )
ความเห็นคณะกรรมการ ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ แล้ ว
เห็ นสมควรเสนอให้ ที ประชุ มผู ถ้ ื อหุ ้ น พิ จารณาแต่ งตังผู ส้ อบบัญชี จากบริ ษ ัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประจําปี
ดังนี
) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/
หรื อ
) นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
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ผูส้ อบบัญชี ทีได้รับการเสนอชื อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่ วนได้เสี ย
บริ ษ ทั ฯ /บริ ษ ทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ /ผูท้ ี เกี ยวข้องกับบุ คคลดังกล่ าว
กรณี ทีผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอืนของบริ ษทั สํานักงาน
อี ว าย จํา กั ด ซึ งมี คุ ณ สมบัติ ต ามข้อ กํา หนด และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั ฯ ประจําปี
2565 จํานวน , , บาท ทังนีค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ปี
เท่ากับปี
โดยมีรายละเอียด ดังนี
ค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ
. ค่าสอบบัญชีงบการเงินสําหรับปี
. ค่าสอบทานงบการเงินสําหรับไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาส)
รวม

ปี

(บาท)
804,000
486,000
1,290,000

ปี

(บาท)
804,000
486,000
1,290,000

ค่าสอบบัญชี ปี
ข้างต้นนี ไม่ รวมค่ าบริ การอื น (Non-Audit Fee) ซึ งบริ ษ ทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยไม่มีค่าบริ การอืน (Non-Audit Fee) ทีจ่ายให้กบั ผูส้ อบบัญชี
หมายเหตุ 1. ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที นป. /
แนว
ทางการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผูส้ อบ
บัญชี ในตลาดทุ น ก.ล.ต. ปรั บเกณฑ์หมุ นเวียนผูส้ อบบัญชี ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล โดยให้ บ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นต้องจัดให้มี ก ารหมุ น เวียน ผูส้ อบ
บัญ ชี ห ากผู ส้ อบบัญ ชี รายเดิ ม ปฏิ บ ัติ ห น้า ที สอบทาน/ตรวจสอบและแสดง
ความเห็น ต่องบการเงินของบริ ษทั รวมแล้ว รอบปี บัญชี ติดต่อกัน บริ ษทั จะ
แต่ ง ตังผู ้ส อบบั ญ ชี ร ายเดิ ม ได้ เมื อพ้น ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย รอบปี บั ญ ชี
ติดต่อกัน ทังนี เกณฑ์ดังกล่าวต่างจากเดิ มที ต้องเปลี ยนเมื อครบ ปี และเว้น
วรรค ปี ซึ งจะช่วยส่ งเสริ มความเป็ นอิสระ และสร้างความเชือมันให้ผลู ้ งทุน
ในการใช้รายงานทางการเงิ นในการตัดสิ นใจลงทุ น เริ มบังคับ ใช้ มกราคม
เป็ นต้นไป
การลงมติ

วาระนี ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ )
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วาระที 8
พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับบริษัทฯ หมวด ข้ อ ดวงตราของบริษัท
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ในครังนี เพืออนุ มตั ิการเปลียนแปลงตรา
ประทับของบริ ษทั ฯใหม่ให้เข้ากับแนวธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และเพือให้สอดคล้อง
กับภาพลักษณ์ขององค์กรในอนาคต (ตามสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที )
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ พิ จารณาแล้วเห็ น สมควรเสนอให้ที ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ หมวด ข้อ ดวงตราของบริ ษทั
การลงมติ

วาระนี จะต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของผู ้
ถือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ
43)
วาระที
เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
ความเห็ นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื องอืน ๆ นัน บริ ษทั ฯ ไม่มีเรื องเสนอให้ทีประชุมพิจารณาโดย
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจําปี
ตามหลักเกณฑ์ทีได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของบริ ษ ัท ฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) ตังแต่ ว นั ที
ธันวาคม
ถึ งวันที กุม ภาพันธ์
เรื อง การให้สิ ทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอ
วาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
บริ ษ ัท ในการประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ประจํา ปี
เพื อให้ค ณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ พิจารณาเป็ นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอเพิ มวาระการ
ประชุ ม ล่ ว งหน้า อย่ า งไรก็ ดี ตามมาตรา
วรรคสอง แห่ ง พรบ. บริ ษ ัท
มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ ได้กาํ หนดให้ผูถ้ ือหุ ้นซึ งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า ใน ( / ) ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้ทงหมดจะ
ั
ขอให้ทีประชุมพิจารณาเรื องอืนนอกจากทีกําหนดไว้ในหนังสื อเชิญนัดประชุม
อีกก็ได้
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดรายชื อผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจําปี
ในวันที มีนาคม
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตามวัน และเวลาดังกล่าว ทังนี ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID –
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19)) ทีมีการแพร่ ระบาดระลอกใหม่ บริ ษทั ฯ จึงจัดการประชุมขึนในรู ปแบบผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (EAGM) ให้บริ ษทั ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ ม จํากัด (DAP) ซึ งเป็ นกลุ่มบริ ษทั ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เป็ นผูด้ าํ เนิ นการเกียวกับระบบจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ ง
เรี ย กว่ า การประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ผ่ า นระบบ DAP-e-Shareholder Meeting ตามมาตรฐานการรั ก ษาความ
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ทังนี ขอให้ ผู้ถือหุ้นศึ กษาข้ อปฏิบัติสําหรับการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้นผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (EAGM) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที 9 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการ
ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุม ตามสิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที 10

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ อุตสาหจิต)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
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สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตำแหน่งในบริษัท
วันที่ดำรงตำแหน่ง
การศึกษา

นายวิบูลย์ อุตสาหจิต
58 ปี
กรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หาร
พฤศจิกายน
ปริ ญ ญาตรี สาขา Computer Science, University of Southern California,
Los Angeles, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์ส
Director Accreditation Program (DAP)
Financial Statements for Directors
Director Certification Program (DCP)

ปีที่รับการอบรม
2556
2557
2557

ประวัติการอบรมอื่นๆ
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่ นที 27
- หลักสู ตรวิทยาการผูน้ าํ ไทย-จีน (วทจ.) รุ่ นที
- หลักสู ตร Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB) รุ่ นที
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
2544 - ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ
2556 - ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ
กรรมการบริ หาร

หน่วยงาน/บริษัท
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
สปา

บริ ษทั สยามเวลเนสรี สอร์ท จํากัด

โรงเเรมและร้านอาหาร

บริ ษทั สยามเวลเนสเเล็บ จํากัด
บริ ษทั สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน จํากัด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์สปา
โรงเรี ยนสอนนวดแผน
ไทย

สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ
2553 - 2556
กรรมการบริ หาร

หน่วยงาน/บริษัท
บริ ษทั เอเชียนฟอร์จูน พร็ อพเพอร์ ตี
จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ

บริ ษทั ไซเบอร์พริ นท์กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั อุตสาหจิตโฮลดิง จํากัด

2553 - 2555
2544 - 2555
2535 - 2555

บริ ษทั ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ นท์ จํากัด
บริ ษทั บลูมมิง อินเตอร์กิฟท์ จํากัด
บริ ษทั บลูมมิง จํากัด

สิ งพิมพ์
ธุรกิจโฮลดิง ถือหุน้ ใน
บริ ษทั ในเครื อ ซึง
ดําเนินธุ รกิจสิ งพิมพ์
และเซอร์วิสอพาร์ท
เม้นท์
สิ งพิมพ์
ให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
จําหน่ายสิ นค้าพรี เมียม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน บริ ษทั
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน บริ ษทั ได้แก่
- กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษทั สยามเวลเนสรี สอร์ท จํากัด
- กรรมการ บริ ษทั สยามเวลเนสเเล็บ จํากัด
- กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษทั สยามเวลเนส เอ็ดยูเคชัน จํากัด
- กรรมการ บริ ษทั เอเชียนฟอร์จูน พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด
- กรรมการ บริ ษทั ไซเบอร์พริ นท์กรุ๊ ป จํากัด
- กรรมการ บริ ษทั อุตสาหจิตโฮลดิง จํากัด
กิจการอื่นๆ ทีอ่ าจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จํานวน บริ ษทั
ความเชี่ยวชาญ Computer Science
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวันที มกราคม
- ธันวาคม )

สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตำแหน่งในบริษัท
วันที่ดำรงตำแหน่ง
การศึกษา

นางกอบบุญ ศรี ชยั
ปี
กรรมการบริ ษทั ฯ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง/ กรรมการธรรมาภิบาล
กุมภาพันธ์
ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโท MBA, International Business, Azusa Pacific University

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์ส
Director Leadership Certification Program (DLCP)
Director Certificate Program (DCP)
Company Secretary Program

ปีที่รับการอบรม
2563
2551
2548

ประวัติการอบรมอื่นๆ
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งสถาบันวิทยาการตลาดทุน, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Executive Development Program (EDP), สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- Leadership Succession Program (LSP), มู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จัย และพั ฒ นาองค์ ก ร
ภาครัฐ
- หลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- หลั ก สู ตร Rule of Law and Development (ROLD Program), สถาบั น เพื อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
- หลักสู ตรวิทยาการประกันภัยระดับสู ง (วปส.), สํานักคณะกรรมการกํากับ และ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลัก สู ตรผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ด้านวิท ยาการพลัง งาน (วพน.), สถาบัน วิ ท ยาการ
พลังงาน (วพน.)

สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
- ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล
- ปัจจุบนั หัวหน้าสํานักลงทุน
สัมพันธ์และตลาดทุน

หน่วยงาน/บริษัท
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
สปา

เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

เกษตร
อุตสาหกรรมและ
อาหาร
เกษตร
อุตสาหกรรมและ
อาหาร
เกษตร
อุตสาหกรรมและ
อาหาร

2564 - ปัจจุบนั เลขานุการบริ ษทั

เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

- ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร

เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

- ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์เกียวกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทตราสารทุน
- ปัจจุบนั คณะทํางานพิจารณาแนว
ปฎิบตั ิทีดีดา้ น ESG
สําหรับกรรมการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ตำแหน่งปัจจุบัน

สถาบันส่ งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการธรรมาภิบาล บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน บริ ษทั ได้แก่
- บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน บริ ษทั
กิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จํานวน บริ ษทั
ความเชี่ยวชาญ การบริ หารจัดการภายในองค์กร และความเชียวชาญด้าน “ความยังยืน” และธรรมาภิบาล
ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน หุน้ คิดเป็ นร้อยละ ของสิ ทธิออกเสี ยงทังหมด
ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ทีปรึ กษาที
ได้รับเงินเดือนประจํา
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพของบริ ษทั ฯ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจทีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้
อย่างเป็ นอิสระ
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 3/4 ครั้ง (ระหว่างวันที
31 ธันวาคม )

กุมภาพันธ์

-

สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตำแหน่งในบริษัท
วันที่ดำรงตำแหน่ง
การศึกษา

นายภูมิพนั ธ์ บุญญาปะมัย
57 ปี
กรรมการบริ ษทั ฯ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริ หารความเสี ยง
กุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการทัวไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Gothenburg University, Gothenburg, Sweden
(Joint Program) ปริ ญญาโทการตลาด
California School of Professional Psychology, Los Angeles, California, USA
ปริ ญญาเอก สาขาจิตวิทยาการบริ หารจัดการองค์กร

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คอร์ส
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุ่ นที 23/2021
Board Matters and Trends (BMT) รุ่ นที 3/2017
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที 41/2017
Director Certification Program (DCP 236/2017)

ปีที่รับการอบรม
2564
2560
2560
2560

ประวัติการอบรมอื่นๆ
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุ ขภาพยุคดิจิทลั รุ่ นที 1
- สถาบันพัฒนาสุ ขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิ ดล
หลักสู ตรธุรกิจสุ ขภาพและการแพทย์สาํ หรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง รุ่ นที 1
- สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสู ตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่ นที 23/2021
- มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
หลักสู ตรพัฒนาการใช้สือดิจิทลั เชิงสร้างสรรค์ (DEF) รุ่ นที 5
- คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์
หลักสู ตรวิทยาการจัดการสําหรับนักบริ หารระดับสู ง (วบส.) รุ่ นที 5

สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

- สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสู ตรสําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง (SEP-33)
- สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านนวัตกรรม การบริ การ (ToPCATS1)
- ศูนย์บริ การวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสู ตรภูมิพลังแผ่นดิน สําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง รุ่ นที 5
- สถาบันวิทยาการผูน้ าํ ไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
หลักสู ตรวิทยาการผูน้ าํ ไทย-จีน รุ่ นที 2
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง (วตท.) รุ่ นที 27
- Stanford Center for Professional Development, California, USA
Leading in a disruptive World Program (Stanford-SEAC)
- สํานักงบประมาณ
หลักสู ตรนักบริ หารการงบประมาณระดับสู ง (นงส.) รุ่ นที 5
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสู ตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่ นที 3/2017
- สถาบันส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสู ตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที 41/2017
- สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที 236/2017
- สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง ด้านการค้าและพาณิ ชย์ รุ่ นที 10 (TEPCoT 10)
- สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
หลักสู ตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่ นที 2
- สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
หลักสู ตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่ นที 5
- สํานักบริ หารเครื อข่ายทางธุรกิจ บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
Advanced Retail Management (ARM)
- University of Southern California, Marshall School of Business, USA
Strategic Leadership Programme
- University of California, Los Angeles USA
The Executive Management Academy

สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

- Certified International Property Specialist (CIPS), USA
Accredited by National Association of Realtors, USA
- Gemological Institute of America, Santa Monica, California, USA
Graduate Jeweler Gemologist (สถาบันอัญมณี ศาสตร์แห่งอเมริ กา)
ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
- ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ หาร
ความเสี ยง
- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
2538 - 2548
ทีปรึ กษาสถาบันอัญ
มณี ศาสตร์แห่ง
สหรัฐอเมริ กา สาขา
ประเทศไทย
2529 - 2532
ผูจ้ ดั การภูมิภาค
ประจําประเทศไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน

หน่วยงาน/บริษัท
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
สปา

บริ ษทั ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จํากัด อัญมณี Yong ตัวแทนจําหน่าย
นาฬิกา Patek Philippe,
ปากกา Montegrappa, กล่อง
นาฬิกา Scatola del Tempo
และ Swiss Kubik
บริ ษทั ทีเคไอ เทรดดิง จํากัด
อสังหาริ มทรัพย์, ตัวแทนอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ทีเคไอ
จํากัด
การลงทุน
สถาบันอัญมณี ศาสตร์แห่งสรัฐ
อเมริ กา สาขาประเทศไทย

Macmillan Publishing
Incorporation, New York, USA

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริ หารความเสี ยง
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน บริ ษทั

สํานักพิมพ์

สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน บริ ษทั
- บริ ษทั ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จํากัด
- บริ ษทั ทีเคไอ เทรดดิง จํากัด
- บริ ษทั ทีเคไอ
จํากัด
กิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จํานวน บริ ษทั
ความเชี่ยวชาญ การบริ หารจัดการภายในองค์กร
ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริษัทฯ จํานวน , หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . ของสิ ทธิออกเสี ยงทังหมด
ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ทีปรึ กษาที
ได้รับเงินเดือนประจํา
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพของบริ ษทั ฯ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจทีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้
อย่างเป็ นอิสระ
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 4/4 ครั้ง (ระหว่างวันที
31 ธันวาคม )

กุมภาพันธ์

–

สิงทีส่งมาด้วยลำดับที 4

ประวัติของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
สำนักงำนผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่
ระยะเวลำกำรทำงำน
ตำแหน่ ง

นำยชยพล ศุภเศรษฐนนท์
บริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
3972
มำกกว่ำ 30 ปี
หุน้ ส่วน

คุณสมบัติ
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
- เป็ นผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญำตที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
- อนุกรรมกำรสอบสวนในกำรพิจำรณำจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีบญ
ั ชี สภำวิชำชีพบัญชี
ประวัติกำรศึกษำ
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- ปริญญำโทสำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ประสบกำรณ์
- มีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบบัญชีมำกกว่ำ 30 ปี โดยเป็ นผู้ควบคุมงำนสอบบัญชีของบริษัทขนำดใหญ่
จำนวนมำก ซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำยประเภท ทัง้ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศ
- มีควำมเชีย่ วชำญในกำรตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจ กำรผลิต อสังหำริมทรัพย์ ขนส่ง ธุรกิจค้ำส่ง ค้ำปลีก
และกำรบริกำร
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนื อจำกกำรให้บริ กำรสอบบัญชี กับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / บริ ษัทร่วม หรือนิ ติ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง อันอำจมีผลทำให้ไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ได้อย่ำงอิ สระ
- ไม่มี ประวัติทำผิดกฎหมำย
- ไม่มี –
เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สำมำรถติ ดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมล
chayapol.suppasedtanon@th.ey.com

สิงทีส่งมาด้วยลำดับที 4

ข้อมูลเกียวกับประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี
ชือ
สํานักงานผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
ระยะเวลาการทํางาน
ตําแหน่ ง

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกลุ
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
4807
มากกว่า 25 ปี
หุน้ ส่วน

คุณสมบัติ
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- นักบัญชีวชิ าชีพอาเซียน
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
-

ผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริษทั ขนาดใหญ่จาํ นวนมากซึงครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททังทีเป็ น
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศทีมีสาขาอยูท่ วโลก
ั
มีความ
เชียวชาญอย่างยิงในธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัด
จําหน่ าย และธุรกิจบริการ

-

ผูค้ วบคุมงานด้านการตรวจสอบเป็ นกรณีพเิ ศษและการทดสอบการควบคุมภายใน (J-SOX) ของธุรกิจ
ยานยนต์

-

ผู้ค วบคุ ม งานการให้บริก ารเกียวกับ การให้คํา ปรึก ษาเพือการเข้า จดทะเบีย นเป็ น หลัก ทรัพย์ ใ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ทีสามารถติ ดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Orawan.Techawatanasirikul@th.ey.com

สิงทีส่งมาด้วยลำดับที 4

ประวัติของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
สำนักงำนผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่
ระยะเวลำกำรทำงำน
ตำแหน่ ง

นำงสำวรสพร เดชอำคม
บริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
5659
มำกกว่ำ 25 ปี
หุน้ ส่วน

คุณสมบัติ
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมกำรสอบสวนของสภำวิชำชีพบัญชี
ประวัติกำรศึกษำ
- บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- บัญชีมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประสบกำรณ์
-

-

เป็ นผูค้ วบคุมงำนสอบบัญชีของบริษทั ขนำดใหญ่จำนวนมำกซึง่ ครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำยประเภท ทัง้ ที่
เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศทีม่ สี ำขำอยูท่ วโลก
ั่
มีควำม
เชีย่ วชำญอย่ำงยิง่ ในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจกำรผลิตและธุรกิจจัดจำหน่ำย ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ธุรกิจพลังงำน และธุรกิจ
โลจิสติกส์
เป็ น ผู้ค วบคุ ม งำนกำรให้บ ริก ำรเกี่ย วกับ กำรให้ค ำปรึก ษำด้ำ นกำรบริห ำรและกำรเข้ำ จดทะเบีย นเป็ น
หลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนื อจำกกำรให้บริ กำรสอบบัญชี กับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / บริ ษัทร่วม หรือนิ ติ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง อันอำจมีผลทำให้ไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ได้อย่ำงอิ สระ
- ไม่มี ประวัติทำผิดกฎหมำย
- ไม่มี –
เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สำมำรถติ ดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมล
rosaporn.decharkom@th.ey.com

สิงทีส่งมาด้วยลำดับที 4

ประวัติของผู้สอบบัญชี

ชื่อ
สำนักงำนผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่
ระยะเวลำกำรทำงำน
ตำแหน่ ง

นำงสำวเกิ ดศิ ริ กำญจนประกำศิ ต
บริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
6014
มำกกว่ำ 20 ปี
หุน้ ส่วน

คุณสมบัติ
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประวัติกำรศึกษำ
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- บัญชีมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประสบกำรณ์
- ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรสอบบัญ ชีธุรกิจต่ ำงๆ เช่น ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจบริกำร ซึ่งครอบคลุมกิจกำรทัง้ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจ
ต่ำงประเทศทีม่ สี ำขำอยู่ทวโลก
ั่
- มีประสบกำรณ์ทสี่ ำคัญครอบคลุมทัง้ งำนด้ำนกำรตรวจสอบบัญชี กำรตรวจสอบประสิทธิภำพระบบกำรควบคุม
ภำยใน กำรเสนอขำยหุน้ เป็ นกำรทัวไป
่ รวมถึงกำรให้คำปรึกษำอื่น ๆ แก่ลูกค้ำตรวจสอบบัญชี
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนื อจำกกำรให้บริ กำรสอบบัญชี กับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / บริ ษัทร่วม หรือนิ ติ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง อันอำจมีผลทำให้ไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ได้อย่ำงอิ สระ
- ไม่มี –
ประวัติทำผิ ดกฎหมำย
- ไม่มี –
เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สำมำรถติ ดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมล
kirdsiri.kanjanaprakasit@th.ey.com

สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที

หมวด
บทเพิมเติม
ข้อ . ดวงตราของบริ ษทั ให้มีลกั ษณะดังนี

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
เขียนที
วันที

สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที

เดือน
สัญชาติ

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ นรวม
หุ้น และ
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
()
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
()
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
()
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
บริ ษ ัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประจําปี
จัดขึนในรู ปแบบการประชุ มผ่านสื ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ ที
เมษายน
เวลา . น. หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

สิงทีส่ งมาด้วยลําดับที

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีกําหนดรายการต่ างๆทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
เขียนที
วันที

เดือน
สัญชาติ

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ นรวม
หุ้น และ
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
()
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
()
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
()
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้ น
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประจําปี
จัดขึนในรู ปแบบการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ ที เมษายน
เวลา . น. หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
( ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
วาระที พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2564 สินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที พิจารณางดการจัดสรรกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี
2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
การแต่งตังกรรมการทังชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (กรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หาร)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2. นางกอบบุญ ศรี ชยั (กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
ธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3. นายภูมิพนั ธ์ บุญญาปะมัย (กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการอิสระ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการปี
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้สู อบบัญชีปี
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้ อบังคับบริษัทฯ หมวด ข้ อ ดวงตราของบริษัท
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุในหนังสื อมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนันไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ทีทีประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดที ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที ข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชือ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ทีมี วาระที พิ จารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติ มได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประจําปี
จัดขึนในรู ปแบบการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ในวันศุกร์ที เมษายน
เวลา . น. หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
....................................................................................................
วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที …… เรื อง เลือกตังกรรมการ (ต่อ)
ชื อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
ชื อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
ชื อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

สิงทีส่ งมาด้วยลําดับที

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังให้ คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
เขียนที
วันที

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สํานักงานตังอยูเ่ ลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั ........................................................................................................
ซึ งเป็ นผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษ ัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยถื อหุ้ นจํานวนทังสิ นรวม
หุ้น และ
ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(2) ขอมอบฉันทะให้
()
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
()
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
()
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น
บริ ษ ัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประจําปี
จัดขึนในรู ปแบบการประชุ มผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ ที
เมษายน
เวลา . น. หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครังนี ดังนี
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทังหมดทีถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ทงหมด
ั
เสี ยง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
วาระที พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

เสี ยง
เสี ยง

วาระที รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี
สินสุ ด ณ วันที ธันวาคม
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที พิจารณางดการจัดสรรกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี
2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
การแต่งตังกรรมการทังชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (กรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หาร)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2. นางกอบบุญ ศรี ชยั (กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
ธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3. นายภูมิพนั ธ์ บุญญาปะมัย (กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการอิสระ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้สู อบบัญชีปี
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้ อบังคับบริษัทฯ หมวด ข้ อ ดวงตราของบริษัท
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที เรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนีให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ทีทีประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชือ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉัน ทะ แบบ ค. นี ใช้เฉพาะกรณี ที ผูถ้ ื อ หุ้ น ที ปรากฏชื อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ น ต่างประเทศและแต่งตังให้ ค ัสโตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน
2. หลักฐานทีต้องแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
( ) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
( ) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประจําปี
จัดขึนในรู ปแบบการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ในวันศุกร์ที เมษายน
เวลา . น. หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
....................................................................................................
วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที …… เรื อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง งดออกเสี ยง

เสี ยง

วาระที …… เรื อง เลือกตังกรรมการ (ต่อ)
ชื อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
ชื อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
ชื อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง

งดออกเสี ยง

เสี ยง

งดออกเสี ยง

เสี ยง

งดออกเสี ยง

เสี ยง

สิงทีส่ งมาด้วยลําดับที

นิยามกรรมการอิสระ
และข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพือประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
นิยามกรรมการอิสระ
1. เป็ นกรรมการที ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ ของจํานวนหุ ้นที มี สิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยให้
นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน พนั ก งาน ลู ก จ้า ง ที ปรึ ก ษาที ได้รั บ
เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง ทังนี ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ทีกรรมการอิ สระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ ง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา คู่สมรส
พีน้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู ้มี อ ํา นาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ฯ ในลัก ษณะที อาจเป็ นการขั ด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนัน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนัย
หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของผูท้ ี มี ค วามสั ม พันธ์ ท างธุ รกิ จกับ บริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย
บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั ฯ เว้นแต่จะได้พ ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง ทังนี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจให้
รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. /
เรื องการขออนุ ญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึ ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็ นปกติเพือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อ
การให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม คําประกัน การให้สินทรัพย์
เป็ นหลัก ประกัน หนี สิ น รวมถึ ง พฤติ ก ารณ์ อื นทํา นองเดี ย วกัน ซึ งเป็ นผลให้ บ ริ ษ ัท ฯ หรื อ
คู่สัญญา มีภาระหนีทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ ง ตังแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ ของ
บริ ษทั ฯ หรื อตังแต่ 20 ล้านบาทขึนไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนี
ดั ง กล่ า วให้ เป็ นไปตามวิ ธี ก ารคํา นวณมู ล ค่ า ของรายการที เกี ยวโยงกั น ตามประกาศ

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่
ในการพิ จารณาภาระหนี ดัง กล่ าว ให้ นับ รวมภาระหนี ที เกิ ดขึ นในระหว่าง ปี ก่ อนวัน ที มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษ ทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที มี นัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุม หรื อ
หุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมาย
หรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ปี ก่อนได้รับการแต่งตัง
ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึงเป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ไม่ป ระกอบกิ จการที มี สภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที มี นัยกับ กิ จการของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษ ทั ย่อย หรื อไม่ เป็ นหุ ้น ส่ วนที มี นัยในห้างหุ ้ นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที มี ส่ วนร่ วม
บริ ห ารงาน ลู ก จ้าง พนัก งาน ที ปรึ ก ษาที รั บ เงิ น เดื อนประจํา หรื อถื อหุ ้ น เกิ น ร้ อยละ ของ
จํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกียวกับการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
ไม่เป็ นกรรมการที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิ จการของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ร่ วมลําดับลําดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียน

ทังนี นิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ทั ฯ นัน มี ค วามเข้ม ข้น เท่ ากันกับ ข้อกําหนดขันตําของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริ ษทั เพือประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
อายุ 55 ปี
กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล
ทีอยู่ 3/1 ซ.ปุณณวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ
ส่ วนได้ เสี ยพิเศษในวาระทีเสนอในการประชุม
- ไม่มี
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แบบฟอร์ มลงทะเบียนสํ าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่ านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เขียนที.................................................................................
วันที............เดือน.........................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.........................................................................................สัญชาติ.......................อยูบ่ า้ นเลขที............................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................โทรศัพท์มือถือ............................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น...........................................................................................เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม.......................................................................หุ้น
ข้าพเจ้าขอยื น ยัน ว่ าจะเข้า ร่ ว มประชุ ม และลงมติ ใ นการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ้ น ครั งที 1/2565 ซึ งจะจัด ขึ นในรู ป แบบผ่ านสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00. น. โดย

 เข้าร่ วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริ ษทั ส่งลิงก์ (Link) เพือเข้าร่ วมประชุมมาทีอีเมล (e-mail)…………………
....................................................................................................................................................................................................

 มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................เข้าร่ วมประชุมแทน และขอให้บริ ษทั
ส่งลิงก์ (Link) เพือเข้าร่ วมประชุมมาให้ผรู ้ ับมอบฉันทะทีอีเมล (e-mail)………….………………………….………………
ลงชือ

......................................................................ผูถ้ ือหุ้น
(.....................................................................)

ลงชือ

.....................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(.....................................................................)

หมายเหตุ:
กรุ ณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ทีกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบ
เอกสารยืนยันตัวตนตามทีกําหนดใน “ข้อปฏิบตั ิสําหรับการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) และการ
มอบฉันทะ” (สิ งทีส่งมาด้วยลําดับที ) มาให้บริ ษทั ผ่านช่องทางต่อไปนี
• ช่ องทางอีเมล (E-mail): pensri@siamwellnessgroup.com หรื อ prine@siamwellnessgroup.com
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ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และการมอบฉันทะ
ด้วยบริ ษ ทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (บริ ษ ทั ) ได้ให้บริ ษทั ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ ม จากัด
(DAP) ซึ่งเป็ นกลุ่มบริ ษทั ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับระบบจัดการประชุมผูถ้ ือ
หุ้น ของบริ ษ ัท ผ่า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งเรี ย กว่าการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ้ น ผ่านระบบ DAP-e-Shareholder Meeting
ดังนั้นบริ ษทั จึงขอแแจ้งข้อปฏิ บตั ิ สาหรับผูถ้ ื อหุ ้นที่ ป ระสงค์จะเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ในครั้งนี้ ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วิ ธี ก ารลงทะเบี ย น (Register) เพื่ อ ยื น ยั น ตั ว ตนในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ า นระบบ DAP
e-Shareholder Meeting
1.1 การลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)
การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
ไม่วา่ ท่านประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองหรื อมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมก็ตามขอ
ท่านได้โปรดกรอกข้อมูลของผูถ้ ื อหุ้นในแบบฟอร์ มลงทะเบี ยนได้ที่ https://bit.ly/3iwXYpP หรื อ คลิกที่นี่
โดยขอให้ท่านเข้าไปดาเนินการลงทะเบียนตามลิงก์ (Link) ดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ก่อนเวลา
12.00 น. เพื่อให้บริ ษทั ตรวจสอบตัวตนของผูถ้ ือหุ้นและรับสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านระบบ DAP eShareholder Meeting เมื่ อบริ ษ ัท และ/หรื อ DAP ได้ต รวจสอบตัวตนของผูถ้ ื อหุ้น เรี ย บร้ อยแล้ว DAP จะ
จัดส่ งลิงก์ (Link) ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อให้ผูถ้ ือหุ้นใช้เป็ นช่ องทางในการเข้าร่ วมประชุมผ่านระบบ DAP eShareholder Meeting
ทั้ งนี้ ท่ า นสามารถศึ ก ษาขั้ นตอนการลงทะเบี ยนจากคู่ มื อ การลงทะเบี ย นได้ ที่ เว็ บ ไซ ต์
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
1.2 การลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท
กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
โปรดกรอกแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
(สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชดั เจน
สาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม และแนบสาเนาหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั จัดส่ งให้กบั ท่านทาง
ไปรษณีย ์ (ถ้ามี) พร้อมเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิ ทธิเข้าร่ วมประชุม E-AGM ดังนี้
• ส าหรั บ ผูถ้ ื อ หุ้น ที่ เป็ นบุ ค คลธรรมดา – ส าเนาบัต รประจาตัว ประชาชน หรื อ ส าเนาหนังสื อ
เดิ นทาง หรื อส าเนาเอกสารอื่นซึ่ งออกโดยหน่ วยงานราชการ ที่ ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
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• สาหรับผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล – หนังสื อมอบอานาจ หรื อหนังสื อมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน
พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ใน
หัวข้อถัดไป
ขอให้ท่านส่ งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) สาเนา
หนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั จัดส่ งให้กบั ท่านทางไปรษณี ย ์ (ถ้ามี) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้
บ ริ ษั ท ภ าย ใน วั น ที่ 2 0 เม ษ าย น 2 5 6 5 ก่ อ น เว ล า 1 2 .0 0 น . ผ่ าน ช่ อ ง ท าง อี เม ล (Email) ที่
pensri@siamwellnessgroup.com หรื อ prine@siamwellnessgroup.com
กรณีมอบฉันทะ
ส าหรั บ ผูถ้ ื อ หุ้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้าร่ ว มประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) ได้ ผูถ้ ื อ หุ้ น
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ดังต่อไปนี้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน
นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
ที่อยู่ 3/1 ซ.ปุณณวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้)
ขอให้ผูถ้ ือหุ้น กรอกแบบฟอร์ มลงทะเบียนสาหรับการประชุ มผูถ้ ือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (EAGM) (สิ่ งที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 8) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจน
สาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม และแนบสาเนาหนังสื อเชิญประชุมที่บริ ษทั จัดส่ งให้กบั ท่านทาง
ไปรษณี ย ์ (ถ้ามี) และกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ้นหรื อ
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริ ษทั http://siamwellnessgroup.com/investor_relations/public_download/ และส่ ง
หนังสื อมอบฉันทะและสาเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุดา้ นล่างนี้) ให้บริ ษทั ภายในกาหนด
ระยะเวลาดังนี้
กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ขอให้ส่งเอกสารให้กบั บริ ษทั ภายในวันที่ 21 เมษายน
2565 ก่อนเวลา 12.00 น.
กรณี มอบฉันทะให้บุคคลอื่นขอให้ส่งเอกสารให้กบั บริ ษทั ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ก่อนเวลา
12.00 น.(เนื่ องจากบริ ษทั ต้องทาการตรวจสอบเอกสารก่อนแล้วจึงจะส่ งเรื่ องให้กบั DAP เพื่อทาการส่ ง link
การประชุมให้กบั ท่าน)
ผ่านช่องทาง ดังนี้
• ช่อ งทางอี เมล (Email) : pensri@siamwellnessgroup.com หรื อ prine@siamwellnessgroup.com
หรื อ
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• ส่งมายังบริษัทที่ (By Hand)
สานักเลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 565,567 ชั้น 22 อาคาร บี.ยู.เพลส ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
(ในกรณีที่เป็ นการส่งอีเมล ผูถ้ ือหุ้นสามารถส่งเอกสารต้นฉบับมายังที่อยูข่ องบริ ษทั ทางไปรษณี ย ์
ตามมาภายหลังให้กบั บริ ษทั ได้)
เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
ผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะ
1. หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ และ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่ อรับรองสาเนา
ถูกต้องของผูม้ อบฉันทะ และ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องของผูร้ ับมอบฉันทะ
นิติบุคคลมอบฉันทะ
1. หนังสื อมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ ี อานาจลงนามผูกพันนิ ติบุคคลนั้น
รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผูม้ อบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผูร้ ับมอบฉันทะ และ
2. หนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลของผูม้ อบฉันทะ ซึ่ งลงลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องและ
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องของผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผูม้ อบฉันทะ) และ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดิ นทางที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องของผูร้ ับมอบฉันทะ
ทั้งกรณีข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ หากเอกสาร
หรื อหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ ผูถ้ ือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคา
แปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคาแปลโดยผูถ้ ือหุน้ หรื อโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็ นผู ้
ถือหุน้
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเอกสารที่มาถึงเกินกว่าวันเวลาที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น กรณี
ที่ ชื่ อผู้ ใช้ (Username) และรหั ส ผู้ ใช้ (Password) ของท่ านสู ญ หายหรือยั งไม่ ได้ รั บ ภายในวั น ที่ 21
เมษายน 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. กรุณาติดต่อบริษัทฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-6416619-20 ต่อ 108, 140
หรือ 142
2. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแบบ DAP e-Shareholder Meeting
ผูถ้ ือหุ้นสามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
รวมถึ ง วิธี ก ารใช้ง านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้จากคู่ มื อ การลงทะเบี ย นและเข้าประชุ ม ได้ที่
เว็บไซต์ (Website) https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
บริ ษทั ขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ้นในการส่ งคาถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระการประชุมมายังบริ ษทั ได้ที่
ช่ องทางอี เมล (Email) ที่ pensri@siamwellnessgroup.com หรื อ prine@siamwellnessgroup.com ภายในวัน ที่
21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ทั้งนี้ ผูถ้ ื อหุ้น ยังสามารถส่ ง ค าถามหรื อสอบถามประเด็น ข้อสงสั ยในวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ดว้ ย
3. การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในการจัดประชุ ม ผู ถ้ ื อหุ้น ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริ ษ ทั จะเก็ บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของผูถ้ ื อหุ้นเพื่ อเป็ นการปฏิ บัติห น้าที่ ตามที่ ก ฎหมายก าหนดและเพื่ อประโยชน์ ใ นการ
ให้บริ การแก่ผูถ้ ือหุ ้นในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุ้น ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นจะได้รับความคุม้ ครองตามนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Policy) หรื อคาประกาศเกี่ยวกับ ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ ปรากฎ
บนเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษทั ที่ https://www.siamwellnessgroup.com/pages/data_policy_th.html
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ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวด 3
กรรมการและอำนาจกรรมการ
ข้อ . ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
(1)
(2)

(3)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุน้ ทีตนถือ
ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูเ่ ลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี ทีเลือกตังบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุ ค คลซึ งได้รับ คะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับ การเลื อกตังเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการที จะพึ งมี หรื อจะพึ งเลื อกตังในครังนัน ในกรณี ที
บุ ค คลซึ งได้รับ การเลื อกตังในลําดับ ถัดลงมามี ค ะแนนเสี ยงเท่ ากัน เกิ นจํานวน
กรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครังนันให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยง
ชีขาด

ข้อ . ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ งอย่างน้อยจํานวน
หนึ งในสาม (1/3) ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่ ง ออกให้ เป็ นสามส่ วนไม่ ได้ก็ ให้ ออกโดย
จํานวนใกล้เคียงทีสุ ดกับส่ วนหนึงในสาม (1/3)
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบี ยนแปรสภาพ
บริ ษทั นันให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ใน
ตําแหน่งนานทีสุ ดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกตามวาระนันอาจถูกเลือกเข้า
มาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ . จํานวนหรื อชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั ได้นนั ให้กรรมการสองคนลง
ลายมื อ ชื อร่ วมกั น และประทั บ ตราสํ า คั ญ ของบริ ษั ท โดยที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อ
คณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดรายชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั ได้
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ข้อ . บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกําหนด
กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล
เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้อบังคับหรื อ
ตามที ที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น จะพิ จ ารณา ซึ งอาจกํา หนดเป็ นจํา นวนแน่ น อนหรื อ วางเป็ น
หลั ก เกณฑ์ แ ละจะกํา หนดไว้เป็ นคราว ๆไป หรื อจะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี
การเปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้ได้รับเบียเลียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริ ษทั
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ซึ งได้รับ
เลื อ กตังเป็ นกรรมการในอัน ที จะได้รับ ค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ ใ นฐานะที เป็ น
พนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามวรรคหนึ ง และวรรคสองจะต้อ งไม่ ข ัด หรื อ แย้ง กับ การดํา รง
คุณสมบัติของกรรมการทีเป็ นอิสระตามทีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จะกําหนด
หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ . การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ให้จดั ขึน ณ ท้องที อันเป็ นที ตังสํานักงานใหญ่ของบริ ษ ทั
หรื อจังหวัดใกล้เคียง หรื อ ณ ทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ . ให้ มี ก ารประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น อย่ า งน้ อ ยปี ละหนึ ง ( ) ครั ง การประชุ ม เช่ น ว่ า นี ให้ เรี ย กว่ า
“ประชุ มสามัญ” การประชุ มสามัญดังกล่าวให้จดั ให้มีขึนภายในสี (4) เดื อนภายหลังวัน
สิ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืน ๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมือผูถ้ ือหุ ้นคน
หนึ งหรื อหลายคนซึ งมี หุ้น นับ รวมกัน ได้ไ ม่ น้อยกว่าร้ อยละ สิ บ (10) ของจํานวนหุ ้ น ที
จําหน่ ายได้ทงหมด
ั
อาจร้องขอเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
เมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื องและเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อ
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ดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื อหุ ้นภายในสี สิ บห้า
(45) วันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ . ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นนัน ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุ
สถานที วัน เวลา ระเบี ยบวาระการประชุ ม และเรื องที จะเสนอต่ อที ประชุ ม พร้ อมด้วย
รายละเอี ยดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องที เสนอเพือทราบ เพืออนุ มตั ิ หรื อ
เพือพิจารณา พร้อมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้น
และนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุ ม ในหนังสื อพิม พ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ . ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีจาํ นวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี ) เข้า
ร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีสิ บห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทังหมด
และต้องมี หุ้นนับ รวมกันได้ไม่ น้อยกว่าหนึ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นที จําหน่ ายได้
ทังหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ ง (1) ชัวโมง
จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที กําหนดไว้ หากว่าการ
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนันได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้องขอ การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนันมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้นดั ประชุมใหม่ และ
ให้ ส่ ง หนั ง สื อ นัด ประชุ ม ไปยัง ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ไม่ น้อ ยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม ในการ
ประชุมครังหลังนีไม่จาํ เป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ . ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชื อผูม้ อบฉันทะ และทําตาม
แบบที นายทะเบี ยนบริ ษ ทั มหาชนจํากัดกําหนด โดยให้มอบแก่ ป ระธานกรรมการ หรื อ
บุคคลซึ งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี
ก.
จํานวนหุน้ ทีผูม้ อบฉันทะนันถืออยู่
ข.
ชือผูร้ ับมอบฉันทะ
ค.
ครังทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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ข้อ . การประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปตามลําดับระเบี ยบวาระที กําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม
เว้นแต่ทีประชุมจะมีมติให้เปลียนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม
เมือที ประชุ มพิจารณาเรื องตามระเบี ยบวาระที กําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ มครบถ้วน
แล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่าย
ได้ทงหมด
ั
อาจขอให้ทีประชุมพิจาณาเรื องอืน นอกจากทีกําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม
ได้
ในกรณี ทีทีประชุมพิจารณาเรื องตามระเบียบวาระทีกําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อ
เรื องทีผูถ้ ือหุ ้นเสนอเพิมเติมไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้องเลือนการพิจารณา ให้ทีประชุมกําหนด
สถานที วัน และเวลาที จะประชุมครังต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุ ม
ระบุสถานที วัน เวลา และระเบี ยบวาระการประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนการประชุม ทังนี ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม
(3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ . ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยู่ในที
ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ
เป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผูถ้ ือ
หุน้ ซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ข้อ . ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึงเสี ยงต่อหนึงหุน้
ในกรณี ที ผู ้ถื อ หุ ้ น มี ส่ ว นได้เสี ย เป็ นพิ เศษในเรื องใด ผู ้ถื อ หุ ้ น จะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื องนัน นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
ข้อ . การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน เว้น
แต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนในข้อบังคับนี หรื อกรณี อืนตามทีกฎหมายจะกําหนดไว้ หรื อ
ในกรณี ดังต่อไปนี จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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ก.
ข.
ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่ วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
การซื อหรื อรั บ โอนกิ จการของบริ ษ ทั มหาชนอื นหรื อบริ ษ ทั เอกชนมาเป็ นของ
บริ ษทั
การทํา แก้ไข หรื อเลิ ก สั ญ ญาเกี ยวกับ การให้เช่ ากิ จการของบริ ษ ทั ทังหมดหรื อ
บางส่ วนทีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
การเพิมทุน หรื อการลดทุนของบริ ษทั
การออกหุน้ กู้
การควบบริ ษทั หรื อการเลิกบริ ษทั
การออกหุ ้ น เพื อชํา ระหนี ตามโครงการแปลงหนี เป็ นทุ น ตามที กํา หนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด (ฉบับที ) พ.ศ.

ข้อ . กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนิ นการ
ของบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของรอบปี บัญชีทีผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารอง
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
(5) พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอืนๆ
หมวด 6
เงินปันผล และเงินสำรอง
ข้อ . ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผลนอกจากโดยมติของทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อมติของ
คณะกรรมการกรณี ทีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงิน
ปั นผลนันทางหนังสื อพิมพ์เป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวภายในหนึง (1) เดือนนับแต่วนั ทีมีมติเช่นว่านัน
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ข้อ . ห้ามมิ ให้แบ่ งเงิ นปั นผลจากเงินประเภทอื นนอกจากเงิ นกําไร ในกรณี ที บริ ษ ทั ยังมี ยอด
ขาดทุนสะสมอยูห่ า้ มมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปั นผลนันให้แบ่งตามจํานวนหุ ้น หุ ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนใน
ข้อบังคับนีสําหรับหุน้ บุริมสิ ทธิ
ในกรณี ที บริ ษ ัท ยัง จํา หน่ า ยหุ ้ น ไม่ ค รบตามจํา นวนที จดทะเบี ย นไว้ หรื อ บริ ษ ัท ได้จ ด
ทะเบียนเพิมทุนแล้ว บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื อบางส่ วน โดยออกเป็ นหุ ้นสามัญ
ใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นก็ได้
ข้อ . บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5)
ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้จดั สรร
เงินทุนสํารองอืน ตามทีเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริ ษทั ด้วยก็ได้
เมือบริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว บริ ษทั อาจโอนทุนสํารองอืน ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และทุนสํารองส่ วนลํามูลค่าหุ ้นตามลําดับ เพือชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริ ษทั ได้
หมวด 8
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้อ . ผูส้ อบบัญชีให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี แต่งตังทุกปี โดยทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจเลือก
ผูส้ อบบัญชีผซู ้ ึงออกไปนันกลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 61. ผูส้ อบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด
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หมวด 9
บทเพิ่มเติม

ข้อ 4. ดวงตราของบริ ษทั ให้มีลกั ษณะดังนี
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