
 
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

วนัศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัที� �� มีนาคม ���� 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี ���� 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี ���� วนัที� �� เมษายน ���� 

  (ประกอบการพิจารณาวาระที� �) 

 2.  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี ���� (56-1 One Report) พร้อมกับ

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล และงบกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ และรายงานผูส้อบ

บัญชี สําหรับงวดการบัญชี สิ�นสุด ณ วนัที�  �� ธันวาคม ���� ในรูปแบบ QR Code 

(ประกอบการพิจารณาวาระที� � และ �) 

 3.  ขอ้มูลเบื�องตน้ของกรรมการบริษทัฯ ที�ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อ

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที� �) 

 4.  ขอ้มูลเกี�ยวกบัประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชี  

  (ประกอบการพิจารณาวาระที� �) 

 5. รายละเอียดเรื�องการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทั ฯ (ประกอบการพิจารณาวาระที� �) 

 6.  หนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน � แบบ (เลือกใชแ้บบใดแบบหนึ�ง) 

 7.  นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื�อประกอบการ          

มอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 

 8.   แบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

 9. ขอ้ปฏิบติัสําหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการ

มอบฉนัทะ 

 10.  ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (บริษทัฯ) ไดมี้มติให้จดัประชุม

สามัญผู ้ถือหุ้น ประจําปี  ���� ในวันศุกร์ที�  �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. ในรูปแบบผ่านสื� อ

อิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั� น  ซึ� งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณ ฑ์ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 19 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID – 19)) ที� เกี�ยวข้อง ทั� งนี�  หากผูถื้อหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท

แนะนาํให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยมีระเบียบวาระการ

ประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัต่อไปนี�   
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วาระที� � พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ���� 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล:  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจําปี ���� เมื�อวนัที�  �� 

เมษายน ����โดยที�ประชุมไดมี้การพิจารณาเรื�องต่าง ๆ คือ อนุมติังบการเงิน 

ประจาํปี ���� สิ�นสุด ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����, งดการจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุน

สาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

ในปี  ����, เลือกตั� งกรรมการแทนกรรมการที� ออกตามวาระ, กําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ และแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบ

บญัชี โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกับ

หนงัสือเชิญประชุมครั� งนี�  (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 1)  

 

ความเห็นคณะกรรมการ  รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี ���� เมื�อวนัที� �� เมษายน ����     

ได้ มี ก ารบัน ทึ ก ไว้อย่ างถู ก ต้องตรงต าม ม ติ ข อ งผู ้ถื อ หุ้ น ทุ ก ป ระ ก าร                    

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุม

ดงักล่าว  

 

การลงมติ วาระนี� ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ ��) 
 

วาระที� � รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ���� 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี ���� ปรากฏอยู่ในแบบแสดง

รายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจาํปี ���� (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR 

Code ที�ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในครั� งนี�  (สิ�งที�ส่ง

มาดว้ยลาํดบัที� �) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี ���� ดงักล่าว 

 

การลงมติ วาระนี�ไม่ตอ้งลงมติ เนื�องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
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วาระที� � พจิารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี ���� สิ�นสุด ณ วันที� �� ธันวาคม ����  

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  งบ แส ดงฐาน ะก ารเงิน แล ะงบ กําไรข าดทุ น สํ าห รับ ปี สิ� น สุ ด  ณ  วัน ที�                   

�� ธันวาคม ���� ของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณ าจากคณ ะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัฯ และได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

แล้ว โดยผูส้อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ว่ามีความ

ถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี

รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจาํปี พร้อมกับงบ

แสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ พร้อมรายงาน

ผูส้อบบญัชี สําหรับงวดการบญัชี สิ�นสุด ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ซึ�งไดจ้ดัส่งให้

ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �)   

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี ���� สิ�นสุด ณ วนัที�  �� ธันวาคม ����        

ที�ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้  

 

การลงมติ  วาระนี� จะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ ��) 
 

วาระที� � พจิารณางดการจัดสรรกาํไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสําหรับ 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี ���� 

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ กาํหนดไวว้่า “บริษทัจะจ่ายเงินปัน

ผลไม่ตํ�ากว่าร้อยละ �� ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษี สํารองตามกฎหมาย 

และสํารองอื�น (ถา้มี) ทั�งนี�  โดยคาํนึงถึงความตอ้งการกระแสเงินสดและ

เงินทุนสํารองสาํหรับการลงทุนและการดาํเนินกิจการในอนาคตของบริษทั 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว อาจมีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงไดเ้ป็นครั� ง

คราวตามที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นหรือที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะ

พิจารณาอนุมัติ” ทั� งนี�  หากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที� เห็นสมควรให้

จ่ายเงินปันผลนั�น ให้นําเสนอเพื�อขออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่

เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอาํนาจ

อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ

ประชุมคราวต่อไป โดยเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งพิจารณาจากเงินกาํไรของ     
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บริษทัฯ เท่านั�นซึ� งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวด � เรื�อง เงินปัน

ผลและเงินสาํรอง ขอ้ �� ขอ้ �� และ ขอ้ ��  

 2. ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั� งที�  �/���� เมื�อวนัที�  �� กุมภาพันธ์ 

���� ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิ�นสุด ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 

บริษทัฯ มีผลการประกอบการขาดทุนของงบเฉพาะของบริษทัฯ เป็นเงิน

จาํนวน ���,���,��� บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดลา้นเจ็ดแสนเจ็ดพนัเกา้ร้อย

สามสิบสองบาท) อนัเนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส 

COVID 19  ดงันั�น ตามขอ้กาํหนดในกฎหมายและตามนโยบายบริษทัฯ จึง

ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สิ�นสุด ณ 

วนัที� �� ธนัวาคม ���� ใหก้บัผูถื้อหุน้ในปีนี�ได ้
   

  เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี ���� กบัปีที�ผา่น

มาไดด้งันี�   

 

รายละเอยีดจ่ายเงินปันผล ปี ���� ปี ���� 

�. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) (179,828,055) (271,707,932) 

�. จาํนวนหุน้ (หุน้) 854,999,928 854,999,928 

�. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)  
(สําหรับงวดตั�งแต่วนัที� � มกราคม ถึงวนัที� �� 

มิถนุายน)         
- - 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายทั�งสิ�น  - - 

�. ปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 

      - เงินปันผล 

      - หุน้ปันผล 

 

- 

- 

- 

เงินปันผลประจาํปีจ่ายทั�งสิ�น (บาท) - - 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

 พิจารณางดการจ่ายปันผลและงดการจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 ในปีนี�  
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การลงมติ  วาระนี� จะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ ��) 

 

วาระที� �  พจิารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  1.  ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ �� กาํหนดวา่ “ในการประชุมสามญัประจาํปีทุก

ครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึ� งในสาม (�/�) 

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวน

ใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม (�/�)  
 

  กรรมการที�จะออกในปีแรกและปีที�สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ

บริษัทนั� นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที� สุดนั� นเป็นผู ้ออกจากตําแหน่ง 

กรรมการที�ออกตามวาระนั�นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได”้   

 

 2.  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมื�อวันที�            

� พฤษภาคม ���� ดงันั�นการพน้ตาํแหน่งตามวาระของกรรมการบริษทัฯ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ���� จึงมีกรรมการที�จะตอ้งออกตาม

วาระจาํนวน � ท่าน คอื  
    

1. นายวิบูลย ์อุตสาหจิต 

�. นางกอบบุญ ศรีชยั 

�. นายภูมิพนัธ์ บุญญาปะมยั 
 

ในการสรรหากรรมการบริษทัฯ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�เห็นว่ามี

คุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษทัฯ ตาม

หลักเกณฑ์ที�ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) 

ตั�งแต่วนัที� � ธันวาคม ���� ถึงวนัที� ��  กุมภาพนัธ์ ���� เรื� อง การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระการ

ประชุม และเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้น ประจาํปี ���� เพื�อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเป็น

การล่วงหนา้ โดยปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื�อบุคคลเขา้มายงับริษทัฯ  

 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ� งไม่รวมกรรมการบริษทัฯ      

ผูมี้ส่วนได้เสียในวาระนี�  ได้ร่วมกันพิจารณาประวติัและประสบการณ์ของ

กรรมการบริษทัฯ ที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระทั�ง � ท่านแลว้ เห็นว่าเป็นผูที้�มี

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถ
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บริหารงานของบริษทัฯ จนบรรลุผลสําเร็จและเป็นประโยชนต์่อการปฏิบติังาน

ของบริษทัฯ และในส่วนของบุคคลที�จะถูกเสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระนั�น

ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จึงเห็น

ควรเสนอความเห็นต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื�อนาํเสนอให้ที�ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั�งกรรมการบริษทัฯ ที�ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

� ท่านขา้งตน้ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหนึ� ง ทั�งนี�  

ประวติักรรมการได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั� งนี�       

(สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

 

การลงมติ  วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�    

 (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเทา่กบัจาํนวนหุน้ที�ตนถือ 

 (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูเ่ลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที�เลือกตั�งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะ

แบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 

 (3)  บุคคลซึ� งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�ง

เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น 

ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจํานวนกรรมการที�พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั� งในครั� งนั� นให้ผูเ้ป็น

ประธานในที�ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ ��) 

 

วาระที� �  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการปี ���� 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ �� และข้อ �� ได้กาํหนดให้ที�ประชุมสามัญ         

ผูถื้อหุ้นพิจารณาเรื�องการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ในการ

ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี ดังนั� น จึงมีความจําเป็นจะต้องเสนอเรื� อง

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ���� 

พิจารณา 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณากาํหนด

ค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี ���� การ

ปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทัฯ และเปรียบเทียบอา้งอิง

กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษทัฯ หรือใกล้เคียงกับ

บริษทัฯ ประกอบกบัขนาดธุรกิจของบริษทัฯแลว้ และไดเ้สนอความเห็นต่อที�

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเพื�อพิจารณา และนาํเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อ
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หุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี  ���� ตาม

รายละเอียดดงันี�  

 ลาํดับ ข้อเสนอเพื�อพจิารณา 
ปี ���� 

อตัราเดิม 

ปี ���� 

อตัราที�เสนอ 

(ไม่เพิ�มขึ�น) 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ   

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ ��,��� บาท  

- กรรมการ ��,��� บาท 

* ทั�งนี�  หากกรรมการท่านใดไดรั้บ

เลือกใหด้าํรงตาํแหน่งมากกว่า � 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ ใหก้รรมการ

ท่านนั�นไดรั้บค่าตอบแทนราย

เดือนในอตัราที�สูงที�สุดอตัราเดียว  

** กรรมการที�เป็นผูบ้ริหารจะ

ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนของ

กรรมการอีก 

- ประธานกรรมการ ��,��� บาท  

- กรรมการ ��,��� บาท 

* ทั�งนี�  หากกรรมการท่านใดไดรั้บ

เลือกใหด้าํรงตาํแหน่งมากกว่า � 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ ใหก้รรมการ

ท่านนั�นไดรั้บค่าตอบแทนราย

เดือนในอตัราที�สูงที�สุดอตัราเดียว  

** กรรมการที�เป็นผูบ้ริหารจะ

ไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนของ

กรรมการอีก 

1.2 ค่าเบี�ยประชุม 

(ต่อครั� ง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ / กรรมการ

��,��� บาท 

- ประธานกรรมการ / กรรมการ 

��,��� บาท 

2. ค่าตอบแทนกรรมการ-

ตรวจสอบของบริษทัฯ 

  

 2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ           

��,��� บาท  

- กรรมการตรวจสอบ ��,��� บาท 

* ทั�งนี�  หากกรรมการท่านใดไดรั้บ

เลือกใหด้าํรงตาํแหน่งมากกว่า � 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ ให้

กรรมการท่านนั�นไดรั้บ

ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราที�

สูงที�สุดอตัราเดียว  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ           

��,��� บาท  

- กรรมการตรวจสอบ ��,��� บาท 

* ทั�งนี�  หากกรรมการท่านใดไดรั้บ

เลือกใหด้าํรงตาํแหน่งมากกว่า � 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ ให้

กรรมการท่านนั�นไดรั้บ

ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราที�

สูงที�สุดอตัราเดียว  



 

 8 

 ลาํดับ ข้อเสนอเพื�อพจิารณา 
ปี ���� 

อตัราเดิม 

ปี ���� 

อตัราที�เสนอ 

(ไม่เพิ�มขึ�น) 

** กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บ

เพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั�น 

จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนราย

เดือนในฐานะกรรมการของ

บริษทัอีก 

** กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บ

เพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบ

เท่านั�น จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทน

รายเดือนในฐานะกรรมการของ

บริษทัอีก 

2.2 ค่าเบี�ยประชุม 

(ต่อครั� ง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

   กรรมการตรวจสอบ ��,��� บาท 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

   กรรมการตรวจสอบ ��,��� บาท 

3. ค่ า เบี� ยป ระชุ ม ก รรม ก าร 

ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณ า

ค่าตอบแทน (ต่อครั� ง ต่อ

คน) 

- ประธานกรรมการสรรหาและ 

   พิจารณาค่าตอบแทน  �,��� บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน �,��� บาท 

- ประธานกรรมการสรรหาและ 

   พิจารณาค่าตอบแทน  �,��� บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน �,��� บาท 

4. ค่ า เ บี� ย ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

(ต่อครั� ง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการบริหารความ

เสี�ยง �,��� บาท  

- กรรมการบริหารความเสี�ยง �,��� 

  บาท 

- ประธานกรรมการบริหารความ

เสี�ยง �,��� บาท  

- กรรมการบริหารความเสี�ยง �,��� 

  บาท 

5. ค่ า เบี� ยป ระชุ ม ก รรม ก าร      

ธรรมาภิบาล (ต่อครั� ง ต่อ

คน) 

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  

  �,��� บาท  

- กรรมการธรรมาภิบาล �,��� บาท 

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  

  �,��� บาท  

- กรรมการธรรมาภิบาล �,��� 

บาท 

6. โบนสักรรมการ ไม่มี ไม่มี 

 

การลงมติ    วาระนี� ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (�/�) ของผูถื้อหุ้น

ซึ� งมาประชุม (ตามมาตรา �� วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535) 
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วาระที� �  พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี ���� 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  ตามมาตรา ��� แห่งพรบ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษทัฯ ข้อ ��  

กาํหนดให้ที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตั� งผูส้อบบัญชีและกาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั�ง  

�) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� และ/หรือ 

�) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� และ/ 

    หรือ 

�) นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� และ/หรือ 

�) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� 

แห่ง บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย

โดยให้คนใดคนหนึ� งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทฯ และในกรณี ที� ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่ าวข้างต้นไม่สามารถ

ปฏิบติังานได้ ให้บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�น

ของบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ซึ� งมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนด และไดรั้บความ

เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั� งนี� ผูส้อบบัญชีคนเดิมคือนางสาวสุมนา พนัธ์

พงษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� ไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีให้กบับริษทั

ฯ มาแล้ว �  ปี  ดังนั� นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงได้พิ จารณา

เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั�งผูส้อบบญัชีตามรายชื�อดงักล่าวขา้งตน้ให้ทาํหนา้ที�เป็น

ผูส้อบบญัชีให้กบับริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับในปีนี�  ทั�งนี�กาํหนดค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชีของของบริษทัฯ ประจาํปี ���� เป็นจาํนวนเงิน �,���,��� บาท  

(ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  ได้พิ จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั� งผูส้อบบัญชีจากบริษัท 

สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยประจาํปี ���� 

ดงันี�   

�) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� และ/หรือ 

�) นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� และ/ 

    หรือ 

�) นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� และ/หรือ 

�) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� 
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 ผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บการเสนอชื�อดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สีย

บริษทัฯ /บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูที้� เกี�ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว 

กรณีที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั 

สํานักงาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของบริษทั สํานักงาน    

อีวาย จํากัด ซึ� งมีคุณสมบัติตามข้อกําหนด และได้รับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน ก.ล.ต. โดยกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 

2565 จาํนวน �,���,��� บาท ทั�งนี�ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ปี ���� 

เท่ากบัปี ���� โดยมีรายละเอียด ดงันี�      

 

 

 

 

 

 
 

ค่าสอบบัญชีปี ���� ขา้งต้นนี� ไม่รวมค่าบริการอื�น (Non-Audit Fee)  ซึ� งบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยไม่มีค่าบริการอื�น (Non-Audit Fee)  ที�จ่ายใหก้บัผูส้อบบญัชี 

 

  หมายเหตุ 1. ตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� นป. �/���� แนว

ทางการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีในตลาดทุนและการผ่อนผนัการหมุนเวียนผูส้อบ

บญัชีในตลาดทุน  ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผูส้อบบญัชีให้สอดคลอ้งกับ

มาตรฐานสากล โดยให้บริษทัจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน ผูส้อบ

บัญชีหากผูส้อบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที�สอบทาน/ตรวจสอบและแสดง

ความเห็น ต่องบการเงินของบริษทัรวมแลว้ � รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะ

แต่งตั� งผู ้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื�อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย � รอบปีบัญชี

ติดต่อกัน  ทั�งนี� เกณฑ์ดังกล่าวต่างจากเดิมที�ตอ้งเปลี�ยนเมื�อครบ � ปี และเวน้

วรรค � ปี ซึ� งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื�อมั�นให้ผูล้งทุน

ในการใช้รายงานทางการเงินในการตดัสินใจลงทุน เริ�มบงัคบัใช้ � มกราคม 

���� เป็นตน้ไป 

 

การลงมติ  วาระนี� ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ ��) 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ปี ���� (บาท) ปี ���� (บาท) 

�.  ค่าสอบบญัชีงบการเงินสาํหรับปี 804,000 804,000 

�. ค่าสอบทานงบการเงินสําหรับไตรมาส 

(รวม 3 ไตรมาส) 

486,000 486,000 

รวม  1,290,000 1,290,000 
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วาระที� 8  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด � ข้อ �� ดวงตราของบริษัท 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  การเสนอขอแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ในครั� งนี�  เพื�ออนุมติัการเปลี�ยนแปลงตรา

ประทบัของบริษทัฯใหม่ให้เขา้กบัแนวธุรกิจของบริษทัฯ และเพื�อให้สอดคลอ้ง

กบัภาพลกัษณ์ขององคก์รในอนาคต (ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น 

พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวด � ขอ้ �� ดวงตราของบริษทั  

 

การลงมติ  วาระนี� จะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�  (�/�) ของผู ้

ถือหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 

43) 

วาระที� �  เรื�องอื�น ๆ  (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื�องอื�น ๆ นั�น บริษทัฯ ไม่มีเรื�องเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาโดย

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามญั    

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี ���� ตามหลกัเกณฑ์ที�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์

ของบริษัทฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) ตั� งแต่วนัที�  � 

ธันวาคม ���� ถึงวนัที� ��  กุมภาพนัธ์ ���� เรื� อง การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอ

วาระการประชุม และเสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการ

บริษัท ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจาํปี ���� เพื�อให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเพิ�มวาระการ

ประชุมล่วงหน้า อย่างไรก็ดี ตามมาตรา ��� วรรคสอง แห่งพรบ. บริษัท

มหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ �� ไดก้าํหนดให้ผูถื้อหุ้นซึ� งมีหุ้น

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า � ใน � (�/�) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดจะ

ขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญนดัประชุม

อีกก็ได ้ 

 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 

���� ในวนัที� �� มีนาคม ���� 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั และเวลาดงักล่าว ทั�งนี�  ดว้ยสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 



 

 12 

19)) ที�มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ บริษทัฯ จึงจดัการประชุมขึ�นในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) ให้บริษทั ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จาํกดั (DAP) ซึ� งเป็นกลุ่มบริษทัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เป็นผูด้าํเนินการเกี�ยวกบัระบบจดัการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ� ง

เรียกว่าการประชุมผู ้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP-e-Shareholder Meeting ตามมาตรฐานการรักษาความ

ปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  

ทั�งนี� ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 9 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการ

ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชุม ตามสิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 10 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวิบูลย ์อุตสาหจิต) 

                                                               ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

                                                    บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

















































สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � 

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ  

 

ชื่อ-นามสกุล  นายวิบูลย ์อุตสาหจิต 

อายุ   58  ปี 

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 

วันท่ีดำรงตำแหน่ง �� พฤศจิกายน ���� 

การศึกษา ปริญญาตรี สาขา Computer Science, University of Southern California,       

Los Angeles, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คอร์ส ปีท่ีรับการอบรม 

Director Accreditation Program (DAP) 2556 

Financial Statements for Directors 2557 

Director Certification Program (DCP) 2557 

 

ประวัติการอบรมอื่นๆ 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวิทยาการตลาดทุนรุ่นที� 27  

- หลกัสูตรวิทยาการผูน้าํไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที� � 

- หลกัสูตร Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB) รุ่นที� � 
 

ประสบการณ์การทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2544 - ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการบริหาร

ประธาน-

กรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ที�-

บริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

สปา 

 

 

2548 - ปัจจุบนั 

2556 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จาํกดั 

 

โรงเเรมและร้านอาหาร 

 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามเวลเนสเเลบ็ จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑส์ปา 

2554 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

บริษทั สยามเวลเนส เอ็ดยเูคชั�น จาํกดั โรงเรียนสอนนวดแผน

ไทย 

 

 
 
 

 



สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - 2556 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

บริษทั เอเชี�ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี�  

จาํกดั 

 

ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์

 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไซเบอร์พริ�นทก์รุ๊ป จาํกดั สิ�งพิมพ ์

2556 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

 

บริษทั อุตสาหจิตโฮลดิ�ง จาํกดั 

 

ธุรกิจโฮลดิ�ง ถือหุน้ใน

บริษทัในเครือ ซึ�ง

ดาํเนินธุรกิจสิ�งพิมพ์

และเซอร์วิสอพาร์ท

เมน้ท ์

2553 - 2555 กรรมการ  บริษทั ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริ�นท ์จาํกดั สิ�งพิมพ ์

2544 - 2555 กรรมการ บริษทั บลูมมิ�ง อินเตอร์กิ�ฟท ์จาํกดั ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์

2535 - 2555 กรรมการ บริษทั บลูมมิ�ง จาํกดั จาํหน่ายสินคา้พรีเมี�ยม 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ประธานกรรมการบริหาร          

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตำแหน่งอื่นในปจัจุบัน 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษทั  

 กิจการท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษทั ไดแ้ก่ 

   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั สยามเวลเนสรีสอร์ท จาํกดั 

   - กรรมการ บริษทั สยามเวลเนสเเลบ็ จาํกดั 

   - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั สยามเวลเนส เอ็ดยเูคชั�น จาํกดั 

   - กรรมการ บริษทั เอเชี�ยนฟอร์จูน พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั 

   - กรรมการ บริษทั ไซเบอร์พริ�นทก์รุ๊ป จาํกดั 

   - กรรมการ บริษทั อุตสาหจิตโฮลดิ�ง จาํกดั 

 กิจการอื่นๆ ทีอ่าจทำให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จาํนวน � บริษทั   

ความเชี่ยวชาญ Computer Science 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 5/5 ครั้ง (ระหว่างวนัที� � มกราคม 

���� - �� ธนัวาคม ����) 
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ 

 

ชื่อ-นามสกุล  นางกอบบุญ ศรีชยั 

อายุ    ��  ปี 

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทัฯ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง/ กรรมการธรรมาภิบาล 

วันท่ีดำรงตำแหน่ง �� กุมภาพนัธ์ ���� 

การศึกษา  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

   ปริญญาโท MBA, International Business, Azusa Pacific University 

    

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คอร์ส ปีท่ีรับการอบรม 

Director Leadership Certification Program (DLCP) 2563 

Director Certificate Program (DCP) 2551 

Company Secretary Program  2548 

 

ประวัติการอบรมอื่นๆ 

   - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวิทยาการตลาดทุน, สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

   - Executive Development Program (EDP), สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

                                         - Leadership Succession Program (LSP), มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร

ภาครัฐ 

  - หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 

 - ห ลัก สู ตร Rule of Law and Development (ROLD Program), ส ถาบัน เพื� อก าร 

  ยติุธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) 

 - หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดับสูง (วปส.), สํานักคณะกรรมการกาํกับและ 

  ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

 - หลักสูตรผูบ้ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.), สถาบันวิทยาการ  

   พลงังาน (วพน.) 
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ประสบการณ์การทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

���� - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการธรรมาภิบาล 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั 

)มหาชน(  

 

 

 

สปา 

���� - ปัจจุบนั หวัหนา้สาํนกัลงทุน

สัมพนัธ์และตลาดทุน 

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) เกษตร

อุตสาหกรรมและ

อาหาร 

2564 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) เกษตร

อุตสาหกรรมและ

อาหาร 

���� - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) เกษตร

อุตสาหกรรมและ

อาหาร 

���� - ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการพิจารณา

หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการออก

และเสนอขายหลกัทรัพย์

ประเภทตราสารทุน 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 

 

���� - ปัจจุบนั คณะทาํงานพิจารณาแนว

ปฎิบติัที�ดีดา้น ESG 

สาํหรับกรรมการ 

สถาบนัส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการธรรมาภิบาล บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ตำแหน่งอื่นในปจัจุบัน 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษทั ไดแ้ก่ 

- บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
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กิจการท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษทั  

 กิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จาํนวน � บริษทั  

ความเชี่ยวชาญ การบริหารจดัการภายในองคก์ร และความเชี�ยวชาญดา้น “ความยั�งยนื” และธรรมาภิบาล  

ความมีส่วนได้เสีย 

 การถือหุ้นในบริษัทฯ จาํนวน � หุน้ คิดเป็นร้อยละ � ของสิทธิออกเสียงทั�งหมด 

 ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือ ที�ปรึกษาที�

ไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพของบริษทัฯ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) 

- ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนัยสําคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถทาํหน้าที�ได้

อยา่งเป็นอิสระ  

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 3/4 ครั้ง (ระหว่างวนัที� �� กุมภาพนัธ์ ���� - 

31 ธนัวาคม ����) 
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการบริษัทฯ 

 

ชื่อ-นามสกุล  นายภูมิพนัธ์ บุญญาปะมยั 

อายุ   57  ปี 

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษทัฯ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหารความเสี�ยง  

วันท่ีดำรงตำแหน่ง �� กุมภาพนัธ์ ���� 

การศึกษา  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทั�วไป 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ Gothenburg University, Gothenburg, Sweden             

(Joint Program) ปริญญาโทการตลาด 

California School of Professional Psychology, Los Angeles, California, USA 

ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการบริหารจดัการองคก์ร 

    

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

คอร์ส ปีท่ีรับการอบรม 

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

รุ่นที� 23/2021 

2564 

Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที� 3/2017 2560 

Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที� 41/2017  2560 

Director Certification Program (DCP 236/2017) 2560 

 

ประวัติการอบรมอื่นๆ 

- มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

        หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต นวตักรรมการจดัการสุขภาพยคุดิจิทลั รุ่นที� 1 

- สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล  

                  หลกัสูตรธุรกิจสุขภาพและการแพทยส์าํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที� 1 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที� 23/2021 

- มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

หลกัสูตรพฒันาการใชสื้�อดิจิทลัเชิงสร้างสรรค ์(DEF) รุ่นที� 5 

- คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ 

หลกัสูตรวิทยาการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง (วบส.) รุ่นที� 5 
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- สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสูตรสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (SEP-33) 

- สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นนวตักรรม การบริการ (ToPCATS1)  

- ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

หลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที� 5 

- สถาบนัวิทยาการผูน้าํไทย-จีน มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

หลกัสูตรวิทยาการผูน้าํไทย-จีน รุ่นที� 2 

- สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง (วตท.) รุ่นที� 27 

- Stanford Center for Professional Development, California, USA  

Leading in a disruptive World Program (Stanford-SEAC)  

- สาํนกังบประมาณ 

หลกัสูตรนกับริหารการงบประมาณระดบัสูง (นงส.) รุ่นที� 5 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

หลกัสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที� 3/2017 

- สถาบนัส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที� 41/2017 

- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 236/2017  

- สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และพาณิชย ์รุ่นที� 10 (TEPCoT 10) 

- สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

หลกัสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที� 2 

- สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

หลกัสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที� 5 

- สาํนกับริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (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 
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- Certified International Property Specialist (CIPS), USA 

Accredited by National Association of Realtors, USA 

- Gemological Institute of America, Santa Monica, California, USA  

Graduate Jeweler Gemologist (สถาบนัอญัมณีศาสตร์แห่งอเมริกา)  

 

ประสบการณ์การทำงาน 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

���� - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั 

กรรมการอิสระ 

กรรมการบริหาร

ความเสี�ยง 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั 

)มหาชน(  

 

สปา 

���� - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จาํกดั อญัมณี Yong ตวัแทนจาํหน่าย

นาฬิกา Patek Philippe, 

ปากกา Montegrappa, กล่อง

นาฬิกา Scatola del Tempo 

และ Swiss Kubik 

2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเคไอ เทรดดิ�ง จาํกดั อสังหาริมทรัพย,์ ตวัแทน-

อสังหาริมทรัพย ์

2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเคไอ ���� จาํกดั การลงทุน 

2538 - 2548 ที�ปรึกษาสถาบนัอญั

มณีศาสตร์แห่ง

สหรัฐอเมริกา สาขา

ประเทศไทย 

สถาบนัอญัมณีศาสตร์แห่งสรัฐ

อเมริกา สาขาประเทศไทย 

 

2529 - 2532 ผูจ้ดัการภูมิภาค

ประจาํประเทศไทย 

Macmillan Publishing 

Incorporation, New York, USA 

สาํนกัพิมพ ์

 

ตำแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี�ยง  

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

ตำแหน่งอื่นในปจัจุบัน 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษทั  

 



สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � 

กิจการท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน จาํนวน � บริษทั  

- บริษทั ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จาํกดั 

- บริษทั ทีเคไอ เทรดดิ�ง จาํกดั 

- บริษทั ทีเคไอ ���� จาํกดั 

 กิจการอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จาํนวน � บริษทั  

ความเชี่ยวชาญ การบริหารจดัการภายในองคก์ร 

ความมีส่วนได้เสีย 

 การถอืหุ้นในบริษัทฯ จาํนวน ���,��� หุน้ คิดเป็นร้อยละ �.�� ของสิทธิออกเสียงทั�งหมด 

 ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปทีี่ผ่านมา 

- ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือ ที�ปรึกษาที�

ไดรั้บเงินเดือนประจาํ 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพของบริษทัฯ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) 

- ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนัยสําคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถทาํหน้าที�ได้

อยา่งเป็นอิสระ  

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีผ่านมา 4/4  ครั้ง (ระหวา่งวนัที� �� กุมภาพนัธ์ ���� –     

31 ธนัวาคม ����) 

 



 

 
ประวติัของผู้สอบบญัชี 

 
 
ช่ือ  
ส ำนักงำนผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี  
ระยะเวลำกำรท ำงำน  
ต ำแหน่ง  

นำยชยพล ศภุเศรษฐนนท์ 
บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
3972 
มำกกว่ำ 30 ปี 
หุน้ส่วน 

คณุสมบติั  
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 
- เป็นผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตที่ได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด

หลกัทรพัย ์
- อนุกรรมกำรสอบสวนในกำรพจิำรณำจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชบีญัช ีสภำวชิำชพีบญัช ี

 
ประวติักำรศึกษำ 

- บญัชบีณัฑติ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 
- ปรญิญำโทสำขำบรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

ประสบกำรณ์  
- มปีระสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบบญัชมีำกกว่ำ 30 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงำนสอบบญัชขีองบรษิัทขนำดใหญ่

จ ำนวนมำก ซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำยประเภท ทัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและธุรกจิต่ำงประเทศ 

- มคีวำมเชีย่วชำญในกำรตรวจสอบบญัชเีกี่ยวกบัธุรกิจกำรผลติ อสงัหำรมิทรพัย์ ขนส่ง ธุรกิจค้ำส่ง ค้ำปลกี 
และกำรบรกิำร 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนนอกเหนือจำกกำรให้บริกำรสอบบญัชี กบับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง อนัอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได้อย่ำงอิสระ  
- ไม่ม ี-  

ประวติัท ำผิดกฎหมำย 
- ไม่ม ี–  

เบอรโ์ทรศพัท์และอีเมลท่ีสำมำรถติดต่อได้  

โทรศพัท ์
แฟกซ ์
อเีมล 

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
chayapol.suppasedtanon@th.ey.com 
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ข้อมูลเกียวกบัประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผู้สอบบญัชี 

 
 

ชือ  

สาํนักงานผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที  

ระยะเวลาการทาํงาน  

ตาํแหน่ง  

นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ 
บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

4807 

มากกว่า 25 ปี 

หุน้ส่วน 

  
คณุสมบติั  

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

- นักบญัชวีชิาชพีอาเซยีน 

 
ประวติัการศึกษา 

- บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรดา้นการสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประสบการณ์  

- ผูค้วบคุมงานสอบบญัชขีองบรษิทัขนาดใหญจ่าํนวนมากซงึครอบคลุมกจิการหลากหลายประเภททงัทเีป็น

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกจิต่างประเทศทมีสีาขาอยูท่วัโลก มคีวาม

เชยีวชาญอย่างยงิในธุรกจิยานยนต ์ธุรกจิการผลติ ธุรกจิขนส่ง ธุรกจิการเกษตร ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิจดั

จาํหน่าย และธุรกจิบรกิาร 

- ผูค้วบคุมงานดา้นการตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษและการทดสอบการควบคุมภายใน (J-SOX) ของธุรกจิ   

ยานยนต ์

- ผู้ควบคุมงานการให้บริการเกียวกับการให้คําปรึกษาเพือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

เบอรโ์ทรศพัท์และอีเมลที์สามารถติดต่อได้ 

 

โทรศพัท ์

แฟกซ์ 

อเีมลล ์

02 264 0777 / 02 264 9090 

02 264 0789-90 

Orawan.Techawatanasirikul@th.ey.com 
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ประวติัของผู้สอบบญัชี 

 
 
ช่ือ  
ส ำนักงำนผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี  
ระยะเวลำกำรท ำงำน  
ต ำแหน่ง  

นำงสำวรสพร เดชอำคม 
บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
5659 
มำกกว่ำ 25 ปี 
หุน้ส่วน 

คณุสมบติั  
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
- คณะอนุกรรมกำรสอบสวนของสภำวชิำชพีบญัช ี

ประวติักำรศึกษำ 
- บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง)  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
- บญัชมีหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประสบกำรณ์  

- เป็นผูค้วบคมุงำนสอบบญัชขีองบรษิทัขนำดใหญ่จ ำนวนมำกซึง่ครอบคลุมกจิกำรหลำกหลำยประเภท ทัง้ที่
เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและธรุกจิต่ำงประเทศทีม่สีำขำอยูท่ ัว่โลก มคีวำม
เชีย่วชำญอย่ำงยิง่ในธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์ธุรกจิกำรผลติและธุรกจิจดัจ ำหน่ำย ธุรกจิเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ธุรกจิพลงังำน และธุรกจิ        โลจสิตกิส ์

- เป็นผู้ควบคุมงำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและกำรเข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนนอกเหนือจำกกำรให้บริกำรสอบบญัชี กบับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง อนัอำจมีผลทำให้ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได้อย่ำงอิสระ  
- ไม่ม ี-  

ประวติัท ำผิดกฎหมำย 
- ไม่ม ี–  

เบอรโ์ทรศพัท์และอีเมลท่ีสำมำรถติดต่อได้  

โทรศพัท ์
แฟกซ ์
อเีมล 

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
rosaporn.decharkom@th.ey.com 
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ประวติัของผู้สอบบญัชี 
 
 
ชื่อ  
ส ำนักงำนผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี  
ระยะเวลำกำรท ำงำน  
ต ำแหน่ง  

นำงสำวเกิดศิริ กำญจนประกำศิต 
บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
6014 
มำกกว่ำ 20 ปี 
หุน้ส่วน 

คุณสมบติั  
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

ประวติักำรศึกษำ 
- บญัชบีณัฑติ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- บญัชมีหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประสบกำรณ์  
- ปฏิบตัิงำนด้ำนกำรสอบบญัชีธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจอสงัหำริมทรพัย์ ธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจหลกัทรพัย์ และ

ธุรกิจบริกำร ซึ่งครอบคลุมกิจกำรทัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และธุรกจิ
ต่ำงประเทศทีม่สีำขำอยู่ทัว่โลก 

- มปีระสบกำรณ์ทีส่ ำคญัครอบคลุมทัง้งำนดำ้นกำรตรวจสอบบญัช ีกำรตรวจสอบประสทิธภิำพระบบกำรควบคุม
ภำยใน กำรเสนอขำยหุน้เป็นกำรทัว่ไป รวมถงึกำรใหค้ ำปรกึษำอื่น ๆ แก่ลูกคำ้ตรวจสอบบญัชี 

 
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนนอกเหนือจำกกำรให้บริกำรสอบบญัชี กบับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง อนัอำจมีผลทำให้ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได้อย่ำงอิสระ  
- ไม่ม ี–  

 
ประวติัท ำผิดกฎหมำย 
- ไม่ม ี–  
 
เบอรโ์ทรศพัท์และอีเมลท่ี์สำมำรถติดต่อได้ 

 

โทรศพัท์ 
แฟกซ์ 
อเีมล 

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
kirdsiri.kanjanaprakasit@th.ey.com 
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สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  

 

หมวด  

บทเพมิเติม 

 

ขอ้ . ดวงตราของบริษทัให้มีลกัษณะดงันี 

 

 



 

 
 

 เขียนที�        

วนัที�   เดือน            พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้                  สัญชาติ                                       

อยูบ่า้นเลขที�   ถนน    ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม                                                 หุ้น  และ

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง  ดงันี�  

 หุ้นสามญั                                                               หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ                                                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

 (�)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขที�                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์             หรือ  

 (�)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขที�                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์             หรือ  

 (�)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขที�                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์               

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น             

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ประจาํปี ���� จัดขึ�นในรูปแบบการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัศุกร์ที�  �� 

เมษายน ���� เวลา ��.�� น. หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั�น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 ลงชื�อ   ผูม้อบฉนัทะ 

  ( )  

 ลงชื�อ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

 ลงชื�อ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

 ลงชื�อ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุ้นใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

 

                          แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซับซ้อน)                                 สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � 

           ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื�อง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2550 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 เขียนที�        

วนัที�   เดือน            พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้                  สัญชาติ                                       

อยูบ่า้นเลขที�   ถนน    ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม                                                 หุ้น  และ

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง ดงันี�   

 หุ้นสามญั                                                               หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ                                                          หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

 (�)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขที�                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์             หรือ  

 (�)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขที�                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์             หรือ  

 (�)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขที�                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์               

คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น             

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี ���� จดัขึ�นในรูปแบบการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัศุกร์ที� �� เมษายน 

���� เวลา ��.�� น.  หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

(�)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�  ดงันี�   

  วาระที� � พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที� � รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที�กําหนดรายการต่างๆที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

           ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื�อง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2550 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � 

 



 วาระที� � พจิารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี  2564 สิ�นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม  2564 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที� � พจิารณางดการจัดสรรกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี  

                2564

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที� � พจิารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ             

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

   การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 

      เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล  

1. นายวิบูลย ์อุตสาหจิต (กรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร) 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

2. นางกอบบุญ ศรีชยั  (กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

ธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ) 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

3. นายภูมิพนัธ์ บุญญาปะมยั (กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการอิสระ)                              

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระที� �  พจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการปี ���� 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

วาระที� �  พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี ���� 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที� �  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด � ข้อ �� ดวงตราของบริษัท 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 



วาระที� �  เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)  

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะนี�   ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั�นไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมี

การพจิารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้   รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด  

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 

 ลงชื�อ   ผูม้อบฉนัทะ 

  ( )  

 ลงชื�อ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

 ลงชื�อ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

 ลงชื�อ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

  ( ) 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

2. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที�มีวาระที�พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ        



ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี ���� จดัขึ�นในรูปแบบการประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

ในวนัศุกร์ที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย

.................................................................................................... 

 
วาระที� ……  เรื�อง ....................................................................................................                 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที� ……  เรื�อง ....................................................................................................                 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที� ……  เรื�อง ....................................................................................................                 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที� ……  เรื�อง ....................................................................................................                 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

    เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที� ……  เรื�อง เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ)               

ชื�อกรรมการ....................................................................................................       

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ชื�อกรรมการ....................................................................................................       

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ชื�อกรรมการ....................................................................................................       

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 



 

 
 

 เขียนที�        

วนัที�   เดือน   พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้                                                                

สาํนกังานตั�งอยูเ่ลขที�  ถนน    ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................................                                                                                        

ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจาํนวนทั�งสิ�นรวม                                                 หุ้น  และ         

ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง ดงันี�  

 หุ้นสามญั                                                               หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง 

  หุ้นบุริมสิทธิ                                                          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง  

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

 (�)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขที�                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์             หรือ  

 (�)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขที�                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์             หรือ  

 (�)                                                                                                            อาย ุ                    ปี อยูบ่า้นเลขที�                

ถนน                                 ตาํบล/แขวง                                                อาํเภอ/เขต                  

จงัหวดั                                            รหสัไปรษณีย ์               

คนหนึ� งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น             

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) ประจาํปี ���� จัดขึ�นในรูปแบบการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัศุกร์ที�  �� 

เมษายน ���� เวลา ��.�� น. หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั�งนี�  ดงันี�  

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั�งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  หุ้นสามญั หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้            เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้            เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั�งหมด   เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั�งนี�  ดงันี�  
  วาระที� � พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น) 

           ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื�อง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2550 

 

 

 

 

 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � 



  วาระที� � รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที� � พจิารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี  ���� สิ�นสุด ณ วันที� �� ธันวาคม  ���� 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที� � พจิารณางดการจัดสรรกําไรไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี  

                2564 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

วาระที� � พจิารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ             

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

   การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 

      เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล  

1. นายวิบูลย ์อุตสาหจิต (กรรมการบริษทั / ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร) 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

2. นางกอบบุญ ศรีชยั  (กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 

ธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ) 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

3. นายภูมิพนัธ์ บุญญาปะมยั (กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการอิสระ)                                        

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

วาระที� �  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการปี ���� 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที� �  พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี ���� 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 

 



วาระที� �  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด � ข้อ �� ดวงตราของบริษัท 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

วาระที� �  เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)  

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี�ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

นั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 ลงชื�อ   ผูม้อบฉนัทะ 

  ( ) 

 ลงชื�อ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงชื�อ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 ลงชื�อ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ( ) 

 
หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี� ใช้เฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั�น 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 (�) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน   

 (�) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี ���� จดัขึ�นในรูปแบบการประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

ในวนัศุกร์ที� �� เมษายน ���� เวลา ��.�� น. หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

.................................................................................................... 

 
วาระที� ……  เรื�อง ....................................................................................................                 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 

วาระที� ……  เรื�อง ....................................................................................................                 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไมเ่ห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 

วาระที� ……  เรื�อง ....................................................................................................                 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 

วาระที� ……  เรื�อง ....................................................................................................                 

(ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี�  

    เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 

วาระที� ……  เรื�อง เลือกตั�งกรรมการ (ต่อ)               

ชื�อกรรมการ....................................................................................................       

  เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

ชื�อกรรมการ....................................................................................................       

  เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

ชื�อกรรมการ....................................................................................................       

     เห็นดว้ย                       เสียง   ไม่เห็นดว้ย                       เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 



นิยามกรรมการอสิระ 

และข้อมูลกรรมการอสิระของบริษัทเพื�อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 

นิยามกรรมการอิสระ 

1.  เป็นกรรมการที�ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ � ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัฯ  

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยให้

นบัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที�ปรึกษาที�ได้รับ

เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั

ย่อยลาํดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า � ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�ง  ทั�งนี�  ลกัษณะตอ้งห้าม

ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�ปรึกษาของส่วนราชการซึ� ง

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา คู่สมรส 

พี�น้อง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้

อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอชื�อเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่  หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั�น รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า � ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�ง ทั�งนี�  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจให้

รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. ��/���� เรื�องการขออนุญาต

และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ� ง  รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อ

ประกอบกิจการ  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือ

การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ํ�าประกนั การให้สินทรัพย์

เป็นหลักประกันหนี� สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นทํานองเดียวกัน ซึ� งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ

คู่สัญญา มีภาระหนี� ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั�งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของ

บริษทัฯ หรือตั�งแต่ 20 ลา้นบาทขึ�นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า ทั�งนี�  การคาํนวณภาระหนี�

ดังกล่ าวให้ เป็นไป ตามวิ ธีการคํานวณ มูลค่ าของรายการที� เกี� ยวโยงกันตามป ระกาศ

สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � 



คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่

ในการพิจารณาภาระหนี� ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี� ที� เกิดขึ�นในระหว่าง � ปีก่อนวนัที�มี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย

หรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า � ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้น

ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั�นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ � ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั�ง  

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกับกิจการของบริษทัฯ 

หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ � ของ

จาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ 

10. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัร่วมลาํดับลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที�เป็นบริษทัจด

ทะเบียน 

 

ทั� งนี�  นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ นั� น มีความเข้มข้นเท่ากันกับข้อกาํหนดขั�นตํ�าของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



ขอ้มูลกรรมการอิสระของบริษทัเพื�อประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ 

 

�. นายพลเชษฐ์ ลขิิตธนสมบัติ  อาย ุ55 ปี 

กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล 

ที�อยู่ 3/1 ซ.ปุณณวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

ส่วนได้เสียพเิศษในวาระที�เสนอในการประชุม  

- ไม่มี 

 

 

 

 

 



                       
สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 8 

 
                 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  

 

 

เขียนที�................................................................................. 
 

                 วนัที�............เดือน.........................................พ.ศ................. 

 

ขา้พเจา้.........................................................................................สัญชาติ.......................อยูบ่า้นเลขที�............................................  
 

ถนน.........................................................ตาํบล/แขวง..................................................อาํเภอ/เขต................................................. 
 

จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย.์............................โทรศพัทมื์อถือ............................................................ 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น...........................................................................................เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั  สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั

(มหาชน)  โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม.......................................................................หุ้น  

 

ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นครั� งที�  1/2565 ซึ� งจะจัดขึ� นในรูปแบบผ่านสื� อ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัที� 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00. น. โดย 
 

 เขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง และขอให้บริษทัส่งลิงก ์(Link) เพื�อเขา้ร่วมประชุมมาที�อีเมล (e-mail)………………… 

 .................................................................................................................................................................................................... 

 มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................เขา้ร่วมประชุมแทน และขอให้บริษทั 

ส่งลิงก ์(Link) เพื�อเขา้ร่วมประชุมมาให้ผูรั้บมอบฉนัทะที�อีเมล (e-mail)………….………………………….……………… 

 

     ลงชื�อ ......................................................................ผูถื้อหุ้น  

(.....................................................................) 

 

     ลงชื�อ .....................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ   

    (.....................................................................) 

หมายเหตุ:  

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)” ที�กรอกขอ้มูลครบถว้น พร้อมแนบ

เอกสารยืนยนัตวัตนตามที�กาํหนดใน “ขอ้ปฏิบติัสําหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการ

มอบฉนัทะ” (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� �) มาให้บริษทัผา่นช่องทางต่อไปนี�  

•  ช่องทางอีเมล (E-mail): pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com  
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ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
และการมอบฉันทะ 

 

 
ด้วยบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (บริษทั) ได้ให้บริษทั ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด 

(DAP) ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูด้  าเนินการเก่ียวกบัระบบจดัการประชุมผูถื้อ
หุ้นของบริษัทผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเรียกว่าการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบ DAP-e-Shareholder Meeting 
ดงันั้นบริษทัจึงขอแแจง้ขอ้ปฏิบติัส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัในคร้ังน้ี ดัง
รายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี  
 

1. วิธีการลงทะเบี ยน (Register) เพื่ อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือ หุ้นผ่านระบบ DAP  
     e-Shareholder Meeting 
 1.1 การลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration) 
 การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม   

ไม่วา่ท่านประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมก็ตามขอ
ท่านได้โปรดกรอกขอ้มูลของผูถื้อหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ท่ี https://bit.ly/3iwXYpP หรือ คลิกท่ีน่ี 
โดยขอให้ท่านเขา้ไปด าเนินการลงทะเบียนตามลิงก ์(Link) ดงักล่าวภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 
12.00 น. เพื่อให้บริษทัตรวจสอบตวัตนของผูถื้อหุ้นและรับสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบ DAP e-
Shareholder Meeting เม่ือบริษัท และ/หรือ DAP ได้ตรวจสอบตัวตนของผูถื้อหุ้นเรียบร้อยแล้ว DAP จะ
จดัส่งลิงก์ (Link) ให้แก่ผูถื้อหุ้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-
Shareholder Meeting  

   ทั้ ง น้ีท่ านสามารถ ศึกษาขั้ นตอนการลงทะเบี ยนจากคู่ มื อการลงทะเบี ยนได้ ท่ี เว็บ ไซต ์
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html 

   1.2 การลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท 
         กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
        โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่านให้ชดัเจน 
ส าหรับใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และแนบส าเนาหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษทัจดัส่งให้กบัท่านทาง
ไปรษณีย ์(ถา้มี) พร้อมเอกสารแสดงตวัตนเพื่อยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน้ี                                                                     

•  ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา – ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง หรือส าเนาเอกสารอ่ืนซ่ึงออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

                                                                        

https://bit.ly/3iwXYpP
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=vMOXExe08pZGisumKvoLVcobO%2BnUQrT8kxMybYtFN81GJzTtB113eA%3D%3D
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
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•  ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล – หนงัสือมอบอ านาจ หรือหนงัสือมอบฉันทะท่ีลงนามครบถว้น 
พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ใน
หวัขอ้ถดัไป   

     ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) ส าเนา
หนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัจดัส่งใหก้บัท่านทางไปรษณีย ์(ถา้มี) และเอกสารแสดงตวัตนดงักล่าวขา้งตน้ให้
บ ริ ษั ท ภ าย ใน วัน ท่ี  2 0 เม ษ ายน  2 5 6 5  ก่ อ น เว ล า  1 2 .0 0  น . ผ่ าน ช่ อ งท าง อี เม ล  (Email) ท่ี 
pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com  

         กรณีมอบฉันทะ 
         ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ ผูถื้อหุ้น

สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษทัดงัต่อไปน้ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน  

นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการอิสระ อาย ุ55 ปี                                                                                                         
ท่ีอยู ่3/1 ซ.ปุณณวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระที่เสนอใน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 นี้) 

               ขอให้ผูถื้อหุ้นกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดับท่ี 8) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือให้ชัดเจน 
ส าหรับใชใ้นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และแนบส าเนาหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษทัจดัส่งให้กบัท่านทาง
ไปรษณีย ์(ถา้มี) และกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นหรือ
ดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์บริษทั http://siamwellnessgroup.com/investor_relations/public_download/   และส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ (ตามท่ีระบุดา้นล่างน้ี) ใหบ้ริษทั ภายในก าหนด
ระยะเวลาดงัน้ี 

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัขอให้ส่งเอกสารให้กบับริษทัภายในวนัท่ี 21 เมษายน 
2565 ก่อนเวลา 12.00 น.  

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนขอให้ส่งเอกสารให้กบับริษทัภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 ก่อนเวลา 
12.00 น.(เน่ืองจากบริษทัตอ้งท าการตรวจสอบเอกสารก่อนแลว้จึงจะส่งเร่ืองให้กบั DAP เพื่อท าการส่ง link 
การประชุมใหก้บัท่าน) 

ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 
•  ช่องทางอีเมล (Email) : pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com 

หรือ                    
 
 
                                                                                   

mailto:pensri@siamwellnessgroup.com
mailto:prine@siamwellnessgroup.com
http://siamwellnessgroup.com/investor_relations/public_download/
mailto:pensri@siamwellnessgroup.com
mailto:prine@siamwellnessgroup.com
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•    ส่งมายังบริษัทท่ี (By Hand)    
ส านกัเลขานุการบริษทั  
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)                                                                                    
เลขท่ี 565,567 ชั้น 22 อาคาร บี.ย.ูเพลส ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
(ในกรณีท่ีเป็นการส่งอีเมล ผูถื้อหุ้นสามารถส่งเอกสารตน้ฉบบัมายงัท่ีอยูข่องบริษทัทางไปรษณีย์
ตามมาภายหลงัใหก้บับริษทัได)้ 

เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ            
ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ                                                                                                                                             
1.  หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ                              
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และ                                                                                                                                                                            
3.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูรั้บมอบฉนัทะ                                                                                  

นิติบุคคลมอบฉนัทะ                                                                                                                                                                                      
1.  หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น 

รวมทั้งตราประทบัของนิติบุคคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือช่ือของผูรั้บมอบฉนัทะ และ                                                                                       
2.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งและ

ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และ                                                                                                                                                                                        
3.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น (ผูม้อบฉนัทะ) และ                                                                                                                                                   
4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ และลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูรั้บมอบฉนัทะ  

ท้ังกรณีข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้นบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ หากเอกสาร
หรือหลกัฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแสดงเอกสารค า
แปลฉบบัภาษาองักฤษ ซ่ึงลงนามรับรองค าแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลท่ีเป็นผู ้
ถือหุน้ 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเอกสารท่ีมาถึงเกินกว่าวันเวลาท่ีบริษัทฯ กำหนดข้างต้น กรณี
ท่ีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันท่ี 21 
เมษายน 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. กรุณาติดต่อบริษัทฯ ท่ีเบอร์โทรศัพท์ 02-6416619-20 ต่อ 108, 140 
หรือ 142  
 

 2. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแบบ DAP e-Shareholder Meeting 
   ผูถื้อหุ้นสามารถศึกษาข้อตกลงและเง่ือนไขการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

รวมถึงวิธีการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้จากคู่มือการลงทะเบียนและเข้าประชุมได้ท่ี
เวบ็ไซต ์(Website) https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html 

   บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นในการส่งค าถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตามแต่วาระการประชุมมายงับริษทัไดท่ี้
ช่องทางอีเมล (Email) ท่ี pensri@siamwellnessgroup.com หรือ prine@siamwellnessgroup.com ภายในวนัท่ี 
21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นยงัสามารถส่งค าถามหรือสอบถามประเด็นขอ้สงสัยในวนั
ประชุมผูถื้อหุน้โดยผา่นระบบ DAP e-Shareholder Meeting ไดด้ว้ย 

 
 3. การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
    ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดและเพื่อประโยชน์ในการ
ให้บริการแก่ผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะไดรั้บความคุม้ครองตามนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ตามท่ีปรากฎ
บนเวบ็ไซต ์(Website) ของบริษทัท่ี https://www.siamwellnessgroup.com/pages/data_policy_th.html 

https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
mailto:pensri@siamwellnessgroup.com
mailto:prine@siamwellnessgroup.com
https://www.siamwellnessgroup.com/pages/data_policy_th.html
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ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

หมวด 3 

กรรมการและอำนาจกรรมการ 

 

ขอ้ ��. ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี�  

 

 (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที�ตนถือ 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูเ่ลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีที�เลือกตั�งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง

ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  

(3) บุคคลซึ� งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั�งเป็น

กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�

บุคคลซึ� งได้รับการเลือกตั�งในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวน

กรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียง 

ชี�ขาด 

 

ขอ้ ��. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวน

หนึ� งในสาม (1/3) ถ้าจาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย

จาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม (1/3)  

 

 กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพ

บริษทันั�นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ใน

ตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการที�ออกตามวาระนั�นอาจถูกเลือกเขา้

มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

 

ขอ้ ��. จาํนวนหรือชื�อกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผูกพนับริษทัไดน้ั�น ให้กรรมการสองคนลง

ลายมือชื� อร่วมกันและประทับตราสํ าคัญ ของบริษัท  โดยที� ประชุมผู ้ถือหุ้นหรือ

คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดรายชื�อกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนับริษทัได ้
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ขอ้ ��. บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวลั 

เบี� ยประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามขอ้บงัคบัหรือ

ตามที� ที�ประชุมผู ้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ� งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลักเกณ ฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี               

การเปลี�ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั�นให้ไดรั้บเบี�ยเลี� ยงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบ

ของบริษทั 

 

 ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจา้งของบริษทั ซึ� งไดรั้บ

เลือกตั� งเป็นกรรมการในอันที�จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที� เป็น

พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั 

 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ� ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแยง้กับการดํารง

คุณสมบติัของกรรมการที�เป็นอิสระตามที�กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

จะกาํหนด 

 

หมวด 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ ��. การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัให้จดัขึ�น ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งสํานักงานใหญ่ของบริษทั 

หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ที�อื�นใดตามที�คณะกรรมการจะกาํหนด 

 

ขอ้ ��. ให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ� ง (�) ครั� ง การประชุมเช่นว่านี� ให้เรียกว่า 

“ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดังกล่าวให้จดัให้มีขึ�นภายในสี�  (4) เดือนภายหลงัวนั

สิ�นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�น ๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวิสามญั” 

 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อผูถื้อหุ้นคน

หนึ� งหรือหลายคนซึ� งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ สิบ (10) ของจาํนวนหุ้นที�

จาํหน่ายไดท้ั�งหมด อาจร้องขอเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

เมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือ
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ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี� คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในสี� สิบห้า 

(45) วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ ��. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั�น ให้คณะกรรมการจดัทาํหนังสือนัดประชุมระบุ

สถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื� องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วย

รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือ

เพื�อพิจารณา พร้อมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น

และนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 

และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนั

ประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

 

ขอ้ ��. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) เขา้

ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั�งหมด 

และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ� งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้

ทั�งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 

 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครั� งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ� ง (1) ชั�วโมง 

จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กาํหนดไว ้หากว่าการ

ประชุมผูถื้อหุ้นนั�นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ

ประชุมผูถื้อหุ้นนั�นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และ

ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ

ประชุมครั� งหลงันี�ไม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ ��. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอื้�นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

แทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะ และทาํตาม

แบบที�นายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกัดกาํหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือ

บุคคลซึ� งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานที�ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม 

และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปนี�  

 ก. จาํนวนหุน้ที�ผูม้อบฉนัทะนั�นถืออยู ่

 ข. ชื�อผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ค. ครั� งที�ของการประชุมที�มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ขอ้ ��. การประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม 

เวน้แต่ที�ประชุมจะมีมติให้เปลี�ยนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม 

 

 เมื�อที�ประชุมพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมครบถว้น

แลว้ ผูถื้อหุน้ซึ� งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่าย

ไดท้ั�งหมด อาจขอให้ที�ประชุมพิจาณาเรื�องอื�น นอกจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม

ได ้

 

 ในกรณีที�ที�ประชุมพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือ

เรื�องที�ผูถื้อหุ้นเสนอเพิ�มเติมไม่เสร็จ และจาํเป็นตอ้งเลื�อนการพิจารณา ให้ที�ประชุมกาํหนด

สถานที� วนั และเวลาที�จะประชุมครั� งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม

ระบุสถานที� วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั

ก่อนการประชุม ทั�งนี� ให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสาม 

(3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

 

ขอ้ ��. ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�

ประชุม หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ

เป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ให้ผูถื้อ

หุน้ซึ�งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

 

ขอ้ ��. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุน้ 

 

 ในกรณีที�ผู ้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิ เศษในเรื� องใด ผู ้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื�องนั�น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการ 

 

ขอ้ ��. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในที�ประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้

แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�นในขอ้บงัคบันี�  หรือกรณีอื�นตามที�กฎหมายจะกาํหนดไว ้หรือ

ในกรณีดังต่อไปนี� จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�  (3/4) ของจาํนวนเสียง

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 

ข. การซื� อหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของ

บริษทั 

ค. การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทัทั�งหมดหรือ

บางส่วนที�สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการ

รวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 ง. การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

 จ. การเพิ�มทุน หรือการลดทุนของบริษทั  

 ฉ. การออกหุน้กู ้

 ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั 

ซ. การออกหุ้นเพื�อชําระหนี� ตามโครงการแปลงหนี� เป็นทุนตามที�กําหนดไว้ใน

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� 

 

ขอ้ ��. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี�  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการ

ของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที�ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง 

(4) พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทน 

(5) พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื�นๆ  

หมวด 6 

เงินปันผล และเงินสำรอง 

 

ขอ้ ��. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที�ประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของ

คณะกรรมการกรณีที�มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 

 การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงิน

ปันผลนั�นทางหนงัสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปัน

ผลดงักล่าวภายในหนึ�ง (1) เดือนนบัแต่วนัที�มีมติเช่นวา่นั�น 
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ขอ้ ��. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บริษทัยงัมียอด

ขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

 

เงินปันผลนั�นให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�นใน

ขอ้บงัคบันี�สาํหรับหุน้บุริมสิทธิ 

 

ในกรณีที�บริษัทยงัจําหน่ายหุ้นไม่ครบตามจํานวนที�จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จด

ทะเบียนเพิ�มทุนแลว้ บริษทัจะจ่ายเงินปันผลทั�งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญั

ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นก็ได ้

 

ขอ้ ��. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) 

ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

 

 นอกจากทุนสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรร

เงินทุนสาํรองอื�น ตามที�เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของบริษทัดว้ยก็ได ้

 

 เมื�อบริษทัไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนสํารองอื�น ทุนสํารอง

ตามกฎหมาย และทุนสํารองส่วนลํ�ามูลค่าหุ้นตามลาํดบั เพื�อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ

บริษทัได ้

 

หมวด 8 

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

 

ขอ้ ��. ผูส้อบบญัชีใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตั�งทุกปี โดยที�ประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือก

ผูส้อบบญัชีผูซึ้� งออกไปนั�นกลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้

 

ขอ้ 61. ผูส้อบบญัชีควรไดรั้บค่าตอบแทนเท่าใด ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด 
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หมวด 9 

บทเพิ่มเติม 

 

 

ขอ้ �4. ดวงตราของบริษทัใหมี้ลกัษณะดงันี�  

 

 


