
 

 
 

ท่ี SWG 138/2565 

       วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2565 

เร่ือง การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น 

กรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

และเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นได้

มีส่วนร่วม โดยสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 และสามารถ

เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีบริษทัฯ ได้

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.siamwellnessgroup.com/investor_relations/ ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็น

ตน้ไปจนถึงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 
(นายวิบูลย ์อุตสาหจิต และ นายณรัล วิวรรธนไกร) 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 

เลขานุการบริษทั โทร. 0-2641-6619-20 ต่อ 108, 140,143 

http://www.siamwellnessgroup.com/investor_relations/
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หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 

 
1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแจง้ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ ของผูถื้อหุ้นท่ีเสนอเร่ือง โดยแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อม
หลกัฐานยืนยนัการถือหุ้นของตน เช่น ใบหุ้น หรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ หากผูถื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้ง
จดัเตรียมหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีรับรองโดยกระทรวงพาณิชย ์หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลซ่ึงลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม พร้อมทั้งส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือในหนงัสือเสนอวาระ 
และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ (หากเป็นนิติบุคคลท่ีจด
ทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศจะตอ้งมีโนตารีพบัลิครับรองเอกสารดว้ย) 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีสามารถเสนอวาระ/เสนอช่ือเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัฯ ได้ จะเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้                   
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

2. ส าหรับวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุ้นต้องการเสนอ  ผูถื้อหุ้นตอ้งระบุวตัถุประสงค์  (เพื่อทราบ                 
เพื่ออนุมติั  เพื่อพิจารณา  แลว้แต่กรณี)  และรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ  พร้อมขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ใน             
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษทัฯ  เช่น  ขอ้เท็จจริง  เหตุผล  ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณา  ประโยชน์ท่ี              
คาดวา่บริษทัฯ จะไดรั้บ 

3. ส าหรับช่ือบุคคลท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการเสนอเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ               
ผูถื้อหุน้ตอ้งระบุประวติัส่วนตวั ประวติัการท างาน ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดข้องบุคคลท่ีเสนอ 
และหนงัสือยินยอมให้เสนอช่ือของบุคคลดงักล่าว พร้อมทั้ง รับรองว่าตนมีคุณสมบติัเหมาะสมครบถ้วน
ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก านด และพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัฯ และในระหวา่งท่ีมี
การเสนอช่ือดงักล่าวจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น จะไม่เปิดเผยการไดรั้บการเสนอช่ือ
ต่อผูใ้ด 

4. ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้ ผา่นทางช่องทางดงัต่อไปน้ี 

4.1 อีเมลข์องเลขานุการบริษทัฯ prine@siamwellnessgroup.com 

4.2 จดหมาย ถึงเลขานุการบริษทัฯ ท่ีบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) เลขท่ี 565,567 
อาคารบี.ยู.เพลส ชั้น 22 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400  
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5. ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566” และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ โดย
กรอกแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้” และ
ใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัฯ กรอกแบบฟอร์ม “หนงัสือยนิยอมของบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือใหเ้ขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปจนถึงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2566 

6. คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย จะร่วมกัน
พิจารณาความสมเหตุสมผลของระเบียบวาระการประชุมท่ีเสนอ รวมถึง คุณสมบติั ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเหมาะสมของบุคคลท่ีเสนอเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และ
เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาต่อไป ทั้งน้ี ค  าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษทัฯ ถือเป็น
ท่ีสุด 

บริษทัฯ จะแจง้ให้ทราบถึงผลการพิจารณาเร่ืองท่ีเสนอในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 
วนัท่ี 7 เมษายน 2566 
 



 

 
 

แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

ส่วนท่ี 1 ช่ือและที่อยู่ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ............................................................................................................................................... 
เป็นผูถื้อหุน้ของ...............................................................................................................โดย ณ วนัท่ี ............./........./............. 
ขา้พเจา้ถือหุน้สามญัจ านวน.......................................หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ................ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
อยูบ่า้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี.................ถนน...............................................ต าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต ................................................จงัหวดั..........................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ.................................... 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน ...............................................อีเมล ์(ถา้มี)............................................................................. 
รวมเป็นจ านวนหุน้สามญัทั้งส้ิน.............................หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ....................ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด  

ส่วนท่ี 2 วาระที่ต้องการเสนอ 

(กรณีเสนอวาระทั่วไป) 

เร่ือง .................................................................................................................................................................. 
วตัถุประสงค:์    เพื่อทราบ   เพื่อพิจารณา  เพื่ออนุมติั                   
เอกสารประกอบ:  มี จ านวน............หนา้ ไม่มี 
เหตุผล ความจ าเป็น และขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการพิจารณา 
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
(กรณีเสนอกรรมการ) 
ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ..................................................................................................... 
อาย.ุ............ปี เป็นกรรมการ (ถา้เสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ โปรดระบุ)............................................. 
ของบริษทั โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมตาม ‘ส่วนท่ี 3 หนงัสือยนิยอมใหเ้สนอช่ือและรับรองคุณสมบติั ของผูถู้กแสนอเขา้เป็น
กรรมการ  
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกตอ้งเป็นจิงทุกประการ รวมถึง
ขา้พเจา้ (ทุกคน) ขอรับรองวา่จะขา้พเจา้ (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกนั) เกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ซ่ึงเป็นไปตามท่ีมาตรา 89/28 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ก าหนด และเพ่ือเป็น
หลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ทั้งน้ี ขา้พเจา้ (ทุกคน)  
 

ลงช่ือ.................................................................................ผูถื้อหุน้  
(.........................................................................) 
วนัท่ี ................./.................../................... 

 

 

 



 

 
 

หมายเหตุ: Checklist เอกสารแนบประกอบการเสนอวาระใดๆ  
       หลกัฐานยนืยนัตวัตน (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ  
       หนงัสือรับรองการถือหลกัทรัพยท่ี์ออกโดย TSD  
       เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ (ถา้มี) 
ในกรณีที่เป็นส ำเนำเอกสำรให้มีกำรรับรองส ำเนำถูกต้องด้วย  
 

ส่วนที่ 3 ค ายินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ. 
1. ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ  นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน  ๆ.........................................................................................นามสกลุ............................................................................................ 
สญัชาติ..................................................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง................................................................................. 
วนั / เดือน / ปี เกิด............................./......................./.......................  อาย.ุ..........................ปี 
2. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได ้
บา้นเลขท่ี ............................หมู่ท่ี ....................ถนน................................................................ต าบล/แขวง........................................................................... 
อ าเภอ/เขต ......................................................จงัหวดั.....................................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ............................................................. 
อีเมล ์(ถา้มี)................................................................................................................................................................................................................................... 

3. ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งปัจจุบัน 
3.1 ประวติัการศึกษา 

วฒิุการศึกษา สถาบนัการศึกษา สาขาวชิา ปีท่ีจบการศึกษา 

    

    

    

    

    

3.2 ประสบการณ์ท างาน 

ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน ปีท่ีท างาน 

   
   
   
   
   

3.3 ขอ้มูลการฝึกอบรม 

ช่ือหลกัสูตร สถาบนัท่ีจดัอบรม ปีท่ีเขา้รับการฝึกอบรม 

   
   
   
   
   



 

 
 

4. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท 

บุคคล จ านวนหุน้ 

1.ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ  
2.คู่สมรสของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ  
3.บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

1)…………………………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………………………. 

 

4.นิติบุคคลท่ีบุคคลตามขอ้ 1,2,3 ถือหุน้รวมกนัมากกวา่ร้อยละ 30 รวมถึงกรณีท่ีบุคคลขา้งตน้มีการถือหุน้ในนิติ
บุคคลอ่ืนเกินร้อยละ 10 เน่ืองจากสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวเขา้ข่ายการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น 

 

5.อ่ืนๆ   

 

5. ความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ .............................................................................................เป็นบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั.............................................................................................. 
ซ่ึงขา้พเจา้ยินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองวา่ขอ้มูลของขา้พเจา้ขา้งตน้น้ีถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เอกสารหลกัฐานประกอบเพ่ิมเติมท่ียืน่มาพร้อมน้ีเป็นความจริงทุกประการ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ริษทัเปิดเผยขอ้มูลหรือ
เอกสารหลกัฐานดงักล่าวของขา้พเจา้ได ้ 

 

   ลงช่ือ .....................................................................................บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
              (...................................................................................) 
    วนัท่ี .................../................./...................... 
 

หมายเหตุ: Checklist เอกสารแนบหนงัสือยนิยอมใหเ้สนอช่ือและรับรองคุณสมบติัของผูถู้กเสนอเขา้เป็นกรรมการ 
 หลกัฐานยนืยนัตวัตนของผูถู้กเสนอเขา้เป็นกรรมการ 
 เอกสารยนืยนัการมีช่ืออยูใ่น whitelist 
 ขอ้มูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ท างาน และประวติัการฝึกอบรม 
 หลกัฐานท่ีแสดงสดัส่วนการถือครองหุน้ของบริษทั (ถา้มี) เช่น หนงัสือรับรองการถือหลกัทรัพย ์TSD  
 เอกสารอ่ืนๆ (ถา้มี) 
ในกรณีที่เป็นส ำเนำเอกสำรให้มีกำรรับรองส ำเนำถูกต้องด้วย 
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หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

วนัท่ี                                                           . 

ขา้พเจา้                                                                                     ตกลงใหค้วามยนิยอมเขา้รับการเสนอช่ือ 

เพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) และ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้มีคุณสมบติัเหมาะสมครบถว้นแก่การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

ในการน้ี ขา้พเจา้ยินยอมให้บริษทัฯ ตรวจสอบคุณสมบติัของขา้พเจา้ เก่ียวกบัการมีหรือไม่มีลกัษณะ

ตอ้งห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 24/2552 เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ลงวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 รวมถึงกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยขา้พเจา้ไดแ้นบส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาหนงัสือเดินทางมาพร้อมน้ี 

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ขา้พเจา้ขอแจง้รายละเอียดขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ช่ือ-นามสกุล                                                                                                                                                                            . 

2) สัญชาติ                                                                                                                                                                            . 

3) วนัเดือนปีเกิด                                                                                                 อาย ุ                             ปี 

4) ท่ีอยู ่                                                                                                                                                                           . 

                                                                                                                                                              .. 

5) ต าแหน่ง / สถานท่ีท างานปัจจุบนั                                                                                                     . 

6) วฒิุการศึกษา 

ปี      สถาบนัการศึกษา 

                                         .                                                                                        . 

                                         .                                                                                        . 

7) ประวติัการท างาน (ยอ้นหลงั 5 ปี) 

ปี         ต  าแหน่ง / บริษทั / หน่วยงาน 

                                         .                                                                                        . 

                                         .                                                                                        . 

                                         .                                                                                        . 

                                         .                                                                                        . 

                                         .                                                                                        . 
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8) การด ารงต าแหน่งกรรมการ / หุ้นส่วน ในบริษทั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล
อ่ืนในปัจจุบนั 

บริษทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล                                                                  . 

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

[    ] กรรมการบริษทั   [    ] กรรมการบริหาร 

[    ] กรรมการตรวจสอบ   [    ] หุน้ส่วนผูจ้ดัการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จ  ากดัความรับผดิ 

[    ] หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรับผดิ [    ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

บริษทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล                                                                  . 

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

[    ] กรรมการบริษทั   [    ] กรรมการบริหาร 

[    ] กรรมการตรวจสอบ   [    ] หุน้ส่วนผูจ้ดัการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จ  ากดัความรับผดิ 

[    ] หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรับผดิ [    ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

บริษทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล                                                                  . 

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

[    ] กรรมการบริษทั   [    ] กรรมการบริหาร 

[    ] กรรมการตรวจสอบ   [    ] หุน้ส่วนผูจ้ดัการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จ  ากดัความรับผดิ 

[    ] หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรับผดิ [    ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

บริษทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล                                                                  . 

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

[    ] กรรมการบริษทั   [    ] กรรมการบริหาร 

[    ] กรรมการตรวจสอบ   [    ] หุน้ส่วนผูจ้ดัการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จ  ากดัความรับผดิ 

[    ] หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรับผดิ [    ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

บริษทั / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั / หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล                                                                  . 

โปรดระบุประเภทของกรรมการ / หุน้ส่วน 

[    ] กรรมการบริษทั   [    ] กรรมการบริหาร 

[    ] กรรมการตรวจสอบ   [    ] หุน้ส่วนผูจ้ดัการ / หุ้นส่วนประเภทไม่จ  ากดัความรับผดิ 

[    ] หุน้ส่วนประเภทจ ากดัความรับผดิ [    ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
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9) ประวติัการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

[    ]  ไม่เคย    

[    ]  เคย หลกัสูตร                                                                                                                               . 

10) การถือหุน้ในบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) (นับรวมการถือหุ้นโดยคู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

[    ]  ไม่มี     [    ]  มี  จ  านวน                                                     หุน้ 

ช่ือคู่สมรส                                                                   ถือหุน้จ านวน                                                     หุน้ 

ช่ือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

1.                                                                                                                     อาย ุ                             ปี 

ถือหุน้จ านวน                                                     หุน้ 

2.                                                                                                                     อาย ุ                             ปี 

ถือหุน้จ านวน                                                     หุน้ 

3.                                                                                                                     อาย ุ                             ปี 

ถือหุน้จ านวน                                                     หุน้ 

รวมทั้งส้ิน                                                      หุน้ 

11) ขอ้มูลเพิ่มเติม (ถา้มี)                                                                                                                           . 

                                                                                                                                                              .. 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้อมูลของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบต่างๆ ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือฉบบัน้ี ถูกตอ้งครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ และขา้พเจา้ขอ
ยืนยนัวา่ขา้พเจา้พร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัฯ และในระหวา่งท่ีมีการเสนอช่ือดงักล่าว
จนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ขา้พเจา้จะไม่เปิดเผยการไดรั้บการเสนอช่ือต่อผูใ้ด เพื่อ
เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

 

ลงช่ือ                                                          ผูถื้อหุน้ 
(                                                        ) 

 

 


