บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสุขสว่าง
ชั้น 2 อาคารบี.ยู. เพลส (B.U. Place)
เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร

วันที่ 22 มีนาคม 2564
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. รายงานประจาปี 2563 พร้อมกับงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล และงบกาไรขาดทุน
ของบริ ษทั ฯ และรายงานผูส้ อบบัญชี สาหรับงวดการบัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ในรู ปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
3. ข้อมู ลเบื้ องต้นของกรรมการบริ ษ ทั ฯ ที่ ครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่ อ
กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทางานของผูส้ อบบัญชี
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
5. หนังสื อมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
6. นิ ย ามกรรมการอิ ส ระและข้อ มู ล กรรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ประกอบการ
มอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น
7. คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้อง
นามาแสดงในวันประชุม
8. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (เริ่ มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องประชุม
สุ ขสว่าง อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล: บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ให้ มี ก ารประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 เมื่ อ วัน ที่ 30
เมษายน 2563โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ คือ อนุ มตั ิงบการเงิน
ประจาปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, จัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปันผล
สาหรับผลการดาเนินงานปี 2562, อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 142,500,000
บาท เป็ น 213,750,000 บาท และจัด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น , แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนังสื อ

บริ คณห์ สนธิ ขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่ อให้ส อดคล้องกับ การเพิ่ มทุนจดทะเบี ยน,
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ, กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี โดยบริ ษทั ฯ ได้
จัดส่ งสาเนารายงานการประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้ง
นี้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
ได้ มี การบั น ทึ กไว้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตรงตามมติ ข องผู ้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ประการ
จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ้ น รั บ รองรายงานการประชุ ม
ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 43)

วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 ในรู ปแบบ QR Code ที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ พิ จารณาแล้ว เห็ น สมควรเสนอให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้น
รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563 ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ

วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิ น และงบ ก าไรขาดทุ น ส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ด ณ วัน ที่
31 ธั น วาคม 2563 ของบริ ษ ัท ฯ ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั ฯ และได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
แล้ว โดยผูส้ อบบัญชี ได้แสดงความเห็ น ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ ว่ามีความ
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี
รายละเอี ยดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจาปี พร้อมกับงบ
แสดงฐานะทางการเงิ น งบดุ ลและงบก าไรขาดทุ นของบริ ษ ัท ฯ พร้ อมรายงาน
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ผูส้ อบบัญชี สาหรับงวดการบัญชี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จดั ส่งให้
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ พิ จารณาแล้ว เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้น
พิ จารณาอนุ ม ตั ิ งบการเงิ น ประจาปี 2563 สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
ที่ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท ฯ และผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ แล้ว
การลงมติ

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 43)

วาระที่ 4

พิจารณางดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล 1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ กาหนดไว้ว่า “บริ ษทั จะจ่ายเงินปั น
ผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุ ทธิ หลังหักภาษี ส ารองตามกฎหมาย
และสารองอื่ น (ถ้ามี ) ทั้งนี้ โดยคานึ งถึงความต้องการกระแสเงินสดและ
เงินทุนสารองสาหรับการลงทุนและการดาเนินกิจการในอนาคตของบริ ษทั
นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็ นครั้ง
คราวตามที่ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้ น หรื อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ฯ จะ
พิจารณาอนุมตั ิ” ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที่เห็นสมควรให้จ่ายเงิน
ปั นผลนั้น ให้นาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้น เว้นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มี อานาจอนุ มตั ิ ให้
จ่ายเงิน ปั น ผลได้ และรายงานให้ที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ้น ทราบในการประชุ ม
คราวต่ อ ไป โดยเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วจะต้อ งพิ จ ารณาจากเงิ น ก าไรของ
บริ ษทั ฯ เท่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวด 6 เรื่ อง เงินปั น
ผลและเงินสารอง ข้อ 49 ข้อ 50 และ ข้อ 51
2. ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวัน ที่ 22 กุ มภาพัน ธ์
2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ฯ มีผลการประกอบการขาดทุนสะสมของงบเฉพาะของบริ ษทั ฯ เป็ น
เงินจานวน 179,828,055 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านแปดแสนสองหมื่น
แปดพันห้าสิ บห้าบาทถ้วน) อันเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
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เชื้ อไวรัส COVID 19 ดังนั้น ตามข้อกาหนดในกฎหมายและตามนโยบาย
บริ ษทั ฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในปี นี้ได้
เปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2563 กับปี ที่ผา่ น
มาได้ดงั นี้
รายละเอียดจ่ายเงินปันผล
1. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
2. จานวนหุน้ (หุน้ )
3. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)

ปี 2562
217,830,631
570,000,000

ปี 2563
(179,828,055)
854,999,928

(สาหรับ งวดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30
มิถุนายน)

-

-

เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายทั้งสิ้ น
4. ปันผลประจาปี (บาท/หุน้ )
- เงินปันผล
- หุน้ ปันผล
เงินปันผลประจาปี จ่ายทั้งสิ้ น (บาท)

-

-

0.03
0.125
88,350,000

-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณางดการจ่ายปันผลและงดการจัดสรรกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ในปี นี้
การลงมติ

วาระนี้ จะต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 43)

วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล 1. ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 18 กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุก
ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม (1/3)
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่ จะออกในปี แรกและปี ที่ ส องภายหลังจดทะเบี ยนแปรสภาพ
บริ ษ ัท นั้ นให้ ใ ช้ วิ ธี จับ สลากกัน ว่ าผู ้ใ ดจะออก ส่ ว นปี หลัง ๆ ต่ อ ไปให้
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กรรมการคนที่ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง นานที่ สุ ด นั้ นเป็ นผู ้อ อกจากต าแหน่ ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้”
2. บริ ษ ัท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ นบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด เมื่ อ วัน ที่
8 พฤษภาคม 2557 ดัง นั้นการพ้นตาแหน่ งตามวาระของกรรมการบริ ษทั ฯ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกตาม
วาระจานวน 3 ท่าน คือ
1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
2. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
ในการสรรหากรรมการบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นเสนอชื่ อบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ตาม
หลักเกณฑ์ ที่ ได้ เปิ ดเผยไว้ในเว็ บ ไซต์ ของบริ ษัท (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations)
รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 21
กุ มภาพันธ์ 2564 เรื่ อง การให้ สิ ทธิ ผู ถ้ ื อหุ้ นเสนอวาระการประชุ ม และเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อรั บการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเป็ นการล่วงหน้า โดยปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ้น
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริ ษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งไม่รวมกรรมการบริ ษทั ฯ
ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ในวาระนี้ ได้ร่วมกัน พิ จารณาประวัติแ ละประสบการณ์ ของ
กรรมการบริ ษทั ฯ ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์สูง และทุกท่านแสดงให้เห็นว่าสามารถ
บริ หารงานของบริ ษทั ฯ จนบรรลุผลสาเร็ จและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั ฯ และในส่ วนของบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระนั้น
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็น
ควรเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ ง ทั้งนี้
ประวัติก รรมการได้จดั ส่ งให้ ผูถ้ ือหุ้น พร้ อมกับ หนังสื อ เชิ ญ ประชุ ม ในครั้ งนี้
(สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
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การลงมติ

วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลื อกตั้งบุ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะ
แบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่ จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
เกิ น จ านวนกรรมการที่ พึ ง จะมี หรื อ จะพึ ง เลื อ กตั้ง ในครั้ งนั้ น ให้ ผูเ้ ป็ น
ประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 17)

วาระที่ 6
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ข้อ 34 และข้อ 44 ได้ก าหนดให้ที่ ป ระชุ ม สามัญ
ผูถ้ ื อหุ้นพิ จารณาเรื่ องการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษ ทั ฯ ในการ
ประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ้ น ประจ าปี ดัง นั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ นจะต้อ งเสนอเรื่ อง
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
พิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกัน พิ จารณากาหนด
ค่ าตอบแทน โดยพิ จารณาจากผลประกอบการของบริ ษ ัท ฯ ในปี 2563 การ
ปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษทั ฯ และเปรี ยบเทียบอ้างอิง
กับ ธุ รกิจหรื ออุตสาหกรรมในประเภทเดี ยวกันกับบริ ษ ทั ฯ หรื อใกล้เคีย งกับ
บริ ษ ัท ฯ ประกอบกับ ขนาดธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท ฯแล้ว และได้แจ้ง ต่อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯเพื่ อรับ ทราบ จึง เห็ นควรให้เสนอให้ที่ ป ระชุ ม สามัญ
ผูถ้ ือหุ้น พิ จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษ ทั ฯ ประจาปี 2564 ตาม
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ
1.

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ปี 2563
อัตราเดิม

ปี 2564
อัตราที่เสนอ
(ไม่เพิ่มขึ้น)

ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 22,000 บาท

- ประธานกรรมการ 22,000 บาท
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ลำดับ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
(ต่อเดือน ต่อคน)

- กรรมการ 11,000 บาท

ปี 2564
อัตราที่เสนอ
(ไม่เพิ่มขึ้น)
- กรรมการ 11,000 บาท

* ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับ
เลือกให้ดารงตาแหน่งมากกว่า 1
ตาแหน่งในบริ ษทั ฯ ให้กรรมการ
ท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
ในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว

* ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับ
เลือกให้ดารงตาแหน่งมากกว่า 1
ตาแหน่งในบริ ษทั ฯ ให้กรรมการท่าน
นั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน
อัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว

ปี 2563
อัตราเดิม

** กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้ ** กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะไม่ได้
รับค่าตอบแทนรายเดือนของ
รับค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการอีก
กรรมการอีก
1.2 ค่าเบี้ยประชุม
(ต่อครั้ง ต่อคน)
2.

- ประธานกรรมการ / กรรมการ - ป ระธาน กรรมการ / กรรมการ
12,000 บาท
12,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ

2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
(ต่อเดือน ต่อคน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
22,000 บาท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
22,000 บาท

- กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท

- กรรมการตรวจสอบ 16,500 บาท

* ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับ
เลือกให้ดารงตาแหน่งมากกว่า 1
ตาแหน่งในบริ ษทั ฯ ให้กรรมการ
ท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
ในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว

* ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดได้รับ
เลือกให้ดารงตาแหน่งมากกว่า 1
ตาแหน่งในบริ ษทั ฯ ให้กรรมการ
ท่านนั้นได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
ในอัตราที่สูงที่สุดอัตราเดียว

** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียง ** กรรมการตรวจสอบจะได้รับเพียง
ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
กรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้
กรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะ
รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน
กรรมการของบริ ษทั อีก
ฐานะกรรมการของบริ ษทั อีก
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ลำดับ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

2.2 ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /

(ต่อครั้ง ต่อคน)
3.

ปี 2563
อัตราเดิม

กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท

ค่ าเบี้ ยประชุ ม กรรมการสรร- - ประธานกรรมการสรรหาและ
หาและพิ จารณาค่ า ตอบแทน พิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท
(ต่อครั้ง ต่อคน)
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 6,000 บาท

4.

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(ต่อครั้ง ต่อคน)

- ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง 8,000 บาท
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6,000 บาท

5.

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ธรรมาภิบาล (ต่อครั้ง ต่อคน)

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
8,000 บาท
- กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท

6.

โบนัสกรรมการ

2,450,000 บาท

ปี 2564
อัตราที่เสนอ
(ไม่เพิ่มขึ้น)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 8,000 บาท
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 6,000 บาท
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
8,000 บาท
- กรรมการบริ หารความเสี่ ยง 6,000
บาท
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
8,000 บาท
- กรรมการธรรมาภิบาล 6,000 บาท
ไม่มี

(กรรมการไม่ขอรับ)
การลงมติ

วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถ้ ือหุ้น
ซึ่ งมาประชุ ม (ตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่ ง พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535)

วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผ้สู อบบัญชีปี 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ งพรบ. บริ ษ ัทมหาชน และข้อบังคับ ของบริ ษ ทั ฯ ข้อ 60
ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ้น ประจาปี แต่ ง ตั้งผูส้ อบบัญ ชี แ ละก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง
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1) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/
หรื อ
2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรื อ
3) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/
หรื อ
4) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014
แห่ ง บริ ษ ทั ส านักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย
โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัท ฯ และในกรณี ที่ ผู ้ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตดั งกล่ าวข้างต้ น ไม่ ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่น
ของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่ งมี คุณสมบัติตามข้อกาหนด และได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยผูส้ อบบัญชี ขา้ งต้นได้เป็ นผูส้ อบบัญชี ให้กับ
บริ ษ ัทฯ มาแล้ว 6 ปี ทั้งนี้ ก าหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของของบริ ษ ทั ฯ
ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 1,290,000 บาท (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
ความเห็นคณะกรรมการ ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ แล้ ว
เห็ นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ้ น พิ จารณาแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษ ัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2563
ดังนี้
1) นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/
หรื อ
2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรื อ
3) นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/
หรื อ
4) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 6014
ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่ วนได้เสี ย
บริ ษ ทั ฯ /บริ ษ ทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ /ผูท้ ี่ เกี่ยวข้องกับบุ คคลดังกล่ าว
กรณีที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั
สานักงาน อี วาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่นของบริ ษทั สานักงาน
อี ว าย จ ากัด ซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ ต ามข้อ ก าหนด และได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. โดยกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ทั ฯ ประจาปี
2564 จานวน 1,290,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 เป็ นจานวน 60,000 บาท โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
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ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินสาหรับปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินสาหรับไตรมาส
(รวม 3 ไตรมาส)
รวม

ปี 2563 (บาท)
828,000
522,000

ปี 2564 (บาท)
804,000
486,000

1,350,000

1,290,000

ค่าสอบบัญชี ปี 2564 ข้างต้นนี้ ไม่ รวมค่าบริ การอื่ น (Non-Audit Fee) ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยไม่มีค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กบั ผูส้ อบบัญชี
หมายเหตุ 1. ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 5/2561 แนว
ทางการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผูส้ อบ
บัญชี ในตลาดทุ น ก.ล.ต. ปรั บเกณฑ์หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล โดยให้บริ ษ ทั จดทะเบี ย นต้องจัดให้ มี ก ารหมุน เวียน ผูส้ อบ
บัญ ชี ห ากผูส้ อบบัญ ชี รายเดิ ม ปฏิ บัติ ห น้าที่ ส อบทาน/ตรวจสอบและแสดง
ความเห็น ต่องบการเงินของบริ ษทั รวมแล้ว 7 รอบปี บัญชีติด ต่อกัน บริ ษทั จะ
แต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบั ญ ชี ร ายเดิ ม ได้เมื่ อ พ้น ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 5 รอบปี บั ญ ชี
ติดต่อกัน ทั้งนี้ เกณฑ์ดังกล่าวต่างจากเดิมที่ ตอ้ งเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้น
วรรค 2 ปี ซึ่ งจะช่วยส่ งเสริ มความเป็ นอิสระ และสร้างความเชื่อมัน่ ให้ผลู ้ งทุน
ในการใช้รายงานทางการเงิ นในการตัดสิ นใจลงทุ น เริ่ ม บังคับ ใช้ 1 มกราคม
2562 เป็ นต้นไป
การลงมติ

วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน (ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 43)

วาระที่ 8
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นั้น บริ ษทั ฯ ไม่มีเรื่ องเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาโดย
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุ มในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของบริ ษั ท ฯ (www.siamwellnessgroup.com/investor_relations) รวมทั้ งแจ้ ง
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วนั ที่ 7 มกราคม 2564
ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่ อง การให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อรับการพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษ ทั ในการ
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ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณา
เป็ นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู ถ้ ือหุ้นเสนอเพิ่ ม วาระการประชุมล่ วงหน้า
อย่า งไรก็ ดี ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ ง พรบ. บริ ษ ัท มหาชนจากัด และ
ข้อบังคับ ของบริ ษ ทั ฯ ข้อ 40 ได้กาหนดให้ผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญนัดประชุมอีกก็ได้
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ประจาปี
2564 ในวันที่ 8 มีนาคม 2564
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท่ า นผู ถ้ ื อ หุ้ น เข้า ร่ วมประชุ ม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่ าว หากท่ า นไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ ทั้งนี้ ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแทนตามหนังสื อ
มอบฉันทะที่แนบมาด้วย โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะ (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 5) (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้ อมแนบหลักฐานที่กาหนดและส่ งคืนบริ ษทั ฯ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน หรื อให้ผรู ้ ับมอบฉันทะนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสาร โดย
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือ หุ้นของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564 ตั้งแต่เวลา
8.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
ท่านอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข.
เพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งรายละเอี ยดของกรรมการ
อิสระและนิ ยามของกรรมการอิสระตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 โดยขอให้ท่านโปรดส่ งหนังสื อมอบ
ฉั น ทะมาที่ นายปริ ญ เอกมโนชั ย ทางโทรสารหมายเลข 02-641-6621 หรื อ e-mail address:
prine@siamwellnessgroup.com หรื อส่ งไปรษณี ยม์ ายังที่อยูข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในกรณี ส่ ง เป็ นโทรสาร หรื อ e-mail ขอความกรุ ณ าน าส่ งต้น ฉบับ หนั งสื อ มอบฉัน ทะดังกล่ าวทาง
ไปรษณี ยม์ าตามที่อยู่ของบริ ษทั ฯ (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายปริ ญ เอกมโนชัย โทรศัพท์ 02-6416619-20
ต่อ 108, 140 หรื อ 142)
ทั้งนี้ ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นศึ ก ษาค าชี้ แจงวิธี การลงทะเบี ยน การมอบฉัน ทะ เอกสารและหลัก ฐานที่
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องนามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
โดยบริ ษทั ฯ จะดาเนินการประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 8
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการบริษทั ฯ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่ งในบริษทั
วันที่ดารงตาแหน่ ง
การศึกษา

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
64 ปี
ประธานกรรมการ
7 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาเเหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
คอร์ส
Director Accreditation Program (DAP)
Role of the chairman Program (RCP)

ปี ที่รบั การอบรม
2556
2557

ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา
2556 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2532 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั

2553 - 2556
2553 - 2556
2548 - 2556

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

หน่ วยงาน/บริษทั

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สปา

บริษทั กลมเกลียวพัฒนา จากัด
บริษทั บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

อสังหาริมทรัพย์
เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์

บริษทั เอเชีย่ นฟอร์จูน พร็อพเพอร์ต้ี จากัด

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ไซเบอร์พริน้ ท์กรุ๊ป จากัด

สิง่ พิมพ์

กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษทั อุตสาหจิตโฮลดิ้ง จากัด

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษทั ไซเบอร์พริน้ ท์ จากัด

ธุรกิจโฮลดิ้ง ถือหุน้ ใน
บริษทั ในเครือ ซึ่งดาเนิน
ธุรกิจสิง่ พิมพ์และเซอร์วสิ
อพาร์ทเม้นท์
สิง่ พิมพ์

บริษทั ศรีสยามพริน้ ท์แอนด์แพคก์ จากัด

สิง่ พิมพ์

บริษทั ซี.พี.ไอ.อินเตอร์พริน้ จากัด

สิง่ พิมพ์

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ตาแหน่ งปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน จานวน 0 บริษทั
กิ จการที่มิใช่บริษทั จัดทะเบียน จานวน 5 บริษทั ได้แก่
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั บี.ยู. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั เอเชีย่ นฟอร์จูน พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ไซเบอร์พริน้ ท์กรุ๊ป จากัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั อุตสาหจิตโฮลดิง้ จากัด
- กรรมการบริษทั กลมเกลียวพัฒนา จากัด
กิ จการอื่นๆ ที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ จานวน 0 บริษทั
ความเชี่ยวชาญ

รัฐศาสตร์

สัด ส่ ว นการเข้ า ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในรอบปี ผ่ านมา 5/5 ครัง้ (ระหว่า งวัน ที่ 1
มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการบริษทั ฯ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่ งในบริษทั

ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
56 ปี
กรรมการบริษทั ฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขา กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิง่ เเวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ดารงตาแหน่ ง
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
คอร์ส
Director Accreditation Program
(DAP)

ปี ที่รบั การอบรม
2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ
- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร จัดโดยมูลนิธชิ ยั พัฒนาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา
ตาแหน่ ง
หน่ วยงาน/บริษทั
2556 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด
กรรมการตรวจสอบ (มหาชน)
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล

12 พ.ย. 2561 - ผูอ้ านวยการ สานัก
ปั จจุบนั
กิจการพิเศษ

มูลนิธชิ ยั พัฒนา

ประเภทธุรกิ จ
สปา

องค์กรการกุศล

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ช่วงเวลา
2556 - 2561
2550 - 2556
2548 - 2550

ตาแหน่ งปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
หน่ วยงาน/บริษทั
ผูอ้ านวยการกลุ่มงาน มูลนิธชิ ยั พัฒนา
โครงการพิเศษ
ผูอ้ านวยการด้าน
กิจการพิเศษ
ผูป้ ระสานงานมูลนิธิ
ชัยพัฒนา

ประเภทธุรกิ จ
องค์กรการกุศล

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

ตาแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน จานวน 0 บริษทั
กิ จการที่มิใช่บริษทั จัดทะเบียน จานวน 1 บริษทั ได้แก่
- ผูอ้ านวยการ สานักงานกิจการพิเศษ มูลนิธชิ ยั พัฒนา
กิ จการอื่นๆ ที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ จานวน 0 บริษทั
ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการบริหารสิง่ เเวดล้อม
ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริษทั ฯ จานวน 0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่ เป็ น กรรมการที่มีส่ ว นร่ ว มในการบริห ารงาน พนั ก งาน ลู ก จ้า ง หรือ ที่
ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
- ไม่ เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริก ารทางวิช าชี พ ของบริษั ท ฯ (เช่ น ผู้ ส อบบัญ ชี ที่ ป รึก ษา
กฎหมาย)
- ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ัยสาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้
อย่างเป็ นอิสระ
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในรอบปี ผ่านมา 5/5 ครัง้ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2563 – 31 ธันวาคม 2563)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการบริษทั ฯ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่ งในบริษทั

นายพลเชษฐ์ ลิขติ ธนสมบัติ
54 ปี
กรรมการบริษทั ฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล
2 มีนาคม 2556
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ดารงตาแหน่ ง
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
Audit Committee Program (ACP)

ปี ที่รบั การอบรม
2549

คอร์ส

2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries จัดโดยสมาคม
ส่งเสริม สถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD) และส านั ก งานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2556 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล
2560 - 2561
มิถุนายน 2557
- มิถุนายน
2560

2556 - 2559

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

หน่ วยงาน/บริษทั

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษทั ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)

บริษทั อินเตอร์เนชันแนล
่
รีเสริช
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิ จ
สปา

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หลักทรัพย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
ช่วงเวลา
2556 - 2557

ตาแหน่ ง
กรรมการ

หน่ วยงาน/บริษทั
บริษทั บริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี จากัด

ประเภทธุรกิ จ
บริหารสินทรัพย์

2553

รองผูอ้ านวยการ
องค์การคลังสินค้า
ทีป่ รึกษาประธานคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ

2551 - 2552

กรรมการบริหารกิจการ
อนุกรรมการกลันกรองและ
่
พัฒนาองค์กร

องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้

รัฐวิสาหกิจ

สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว)

หน่วยงานของรัฐ

2546 - 2551

ผูอ้ านวยการฝ่ ายส่งเสริม
โครงการตามนโยบายรัฐบาล

2546 - 2551

กรรมการ

บริษทั อุตสาหกรรมการบิน จากัด

2546 - 2551

กรรมการ

บริษทั อุตสาหกรรมขนมไทย จากัด

ตาแหน่ งปัจจุบนั

ซ่อมบารุงรักษา
เครื่องบิน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
ขนมไทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษทั กรรมการธรรมาภิบาล และ
กรรมการอิสระ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งอื่นในปัจจุบนั
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน จานวน 0 บริษทั
กิ จการที่มิใช่บริษทั จดทะเบียน จานวน 0 บริษทั
กิ จการอื่นๆ ที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ จานวน 0 บริษทั
ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจและวิศวกรรม

ความมีส่วนได้เสีย
การถือหุ้นในบริษทั ฯ จานวน 0 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0 ของสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
ส่วนได้เสียอื่นๆ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่ เป็ น กรรมการที่มีส่ ว นร่ ว มในการบริห ารงาน พนั ก งาน ลู ก จ้า ง หรือ ที่
ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
- ไม่ เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริก ารทางวิช าชี พ ของบริษั ท ฯ (เช่ น ผู้ ส อบบัญ ชี ที่ ป รึก ษา
กฎหมาย)
- ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ัยสาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้
อย่างเป็ นอิสระ
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในรอบปี ผ่านมา 5/5 ครัง้ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2563 – 31 ธันวาคม 2563)

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

ข้อมูลเกีย่ วกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
สำนักงานผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5872
ระยะเวลาการทำงาน
กว่า 20 ปี
ตำแหน่ง
หุ้นส่วน
คุณสมบัติ
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เป็ นคณะกรรมการวิ ช าชี พ ด้ า นการศึ ก ษาและเทคโนโลยี ก ารบั ญ ชี ข องสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เป็ นคณะทางานการแปลมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) ของสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
- ปฏิบตั ิงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
และธุรกิ จการผลิตและการจัดจาหน่ าย ซึ่ งครอบคลุมกิ จการทั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ วั่ โลก
- เป็ นผูค้ วบคุมงานการให้บริ การเกี่ยวกับการให้คาปรึ กษาด้านการบริ หารและการตรวจสอบเป็ นกรณี
พิเศษ เพื่อการซื้อขายหรื อควบรวมกิจการ นอกจากนั้นยังมีส่วนร่ วมในการเข้าทาการตรวจสอบเป็ น
กรณีพิเศษสาหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาในปี 2540
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Sumana.Punpongsanon@th.ey.com

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

ข้อมูลเกีย่ วกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
สำนักงานผูส้ อบบัญชี
3972
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
กว่า 25 ปี
ระยะเวลาการทำงาน
หุ้นส่วน
ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์
- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 25 ปี โดยเป็ นผูค้ วบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษทั
ขนาดใหญ่จานวนมาก ซึ่ งครอบคลุมกิ จการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ
- มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และสัญญาก่อสร้าง ธุรกิจการ
ผลิต เกษตรกรรม กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ โรงแรม อาหารและเครื่ องดื่ม
- เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาและควบคุมงานด้านการทา Due diligence ในธุรกิจหลากหลายประเภท
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์
02 264 0789-90
Chayapol.Suppasedtanon.ey.com
อีเมลล์

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

ข้อมูลเกีย่ วกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
สำนักงานผู้สอบบัญชี
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4807
ระยะเวลาการทำงาน
กว่า 24 ปี
ตำแหน่ง
หุ้นส่วน
คุณสมบัติ
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
- ปฏิบตั ิงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจการผลิต ธุรกิจ
บันเทิง ธุรกิจบริ การ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจโรงพยาบาลและ
ธุรกิจโรงแรม ซึ่ งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ วั่ โลก
- เป็ นผูค้ วบคุมงานการให้บริ การเกี่ ยวกับการให้คาปรึ กษาด้านการบริ หาร การตรวจสอบเป็ นกรณี
พิเศษเพื่อการซื้ อขายกิจการ การตรวจสอบประสิ ทธิภาพระบบการควบคุมภายใน “J-SOX” สาหรับ
ธุรกิจการผลิตยานยนต์ หรื อการเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Orawan.Techawatanasirikul@th.ey.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

ข้อมูลเกีย่ วกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
ชื่อ
สำนักงานผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ระยะเวลาการทำงาน
ตำแหน่ง

นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
6014
กว่า 20 ปี
หุ้นส่วน

คุณสมบัติ
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
- ปฏิ บัติ ง านด้า นการสอบบั ญ ชี ธุ ร กิ จ ต่ าง ๆ เช่ น ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ การผลิ ต ธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์ ธุรกิจบริ การ ซึ่ งครอบคลุมกิจการทั้งที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยูท่ วั่ โลก
- เป็ นผู ้มี ป ระสบการณ์ ที่ ส าคั ญ ครอบคลุ ม ทั้ ง งานด้ า นการตรวจสอบบั ญ ชี การตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็ นการทัว่ ไป รวมถึงการให้คาปรึ กษาอื่น
ๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
- ไม่มี เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
02 264 0777 / 02 264 9090
แฟกซ์
02 264 0789-90
อีเมลล์
Kirdsiri.Kanjanaprakasit@th.ey.com

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

เดือน
สัญชาติ

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข้าพเจ้า เพื่ อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ้ น
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุ ขสว่าง อาคารบี.ยู.เพลส
(B.U. Place) ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ส ามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน
สัญชาติ

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู ้แทนของข้าพเจ้า เพื่ อ เข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ้ น
บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุ ขสว่าง อาคารบี.ยู.เพลส
(B.U. Place) ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณางดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี
2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (ประธานกรรมการบริ ษทั )
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
2. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ (กรรมการบริ ษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2564
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข ้างต้น ผู ้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ แบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปี ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสุขสว่าง อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
....................................................................................................
วาระที่ …… เรื่ อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่ อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่ อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่ อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั ........................................................................................................
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยถือ หุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม
หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู ้แทนของข้าพเจ้ า เพื่ อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุ มสามัญ ผู ้ถื อหุ้ น
บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ มสุ ขสว่าง อาคารบี.ยู.เพลส
(B.U. Place) ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อ นไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้งั หมด
เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

เสียง
เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณางดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี
2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (ประธานกรรมการบริ ษทั )
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
2. ม.ร.ว. เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ (กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
3. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ (กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการอิสระ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2564
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2564
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉั นทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. หนังสื อ มอบฉั นทะ แบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ื อ หุ้น ที่ป รากฏชื่ อ ในทะเบี ย นเป็ นผูล้ งทุ นต่ างประเทศและแต่งตั้งให้ ค ัส โตเดี ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิ จคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ประจาปี ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสุขสว่าง อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
....................................................................................................
วาระที่ …… เรื่ อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ …… เรื่ อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ …… เรื่ อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ …… เรื่ อง ....................................................................................................
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ …… เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสี ยง

งดออกเสียง

เสียง

งดออกเสี ยง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6

นิยามกรรมการอิสระ
และข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทเพือ่ ประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น
นิยามกรรมการอิสระ
1. เป็ นกรรมการที่ถือหุ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยให้
นับรวมการถือหุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ ว มบริ ห ารงาน พนัก งาน ลู ก จ้าง ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ
เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อ ยลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อ ที่ ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ ง
เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู ้มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ฯ ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขั ด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนัย
หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุม ของผูท้ ี่มีค วามสั มพัน ธ์ทางธุ รกิ จกับ บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อ ย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้ นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอ านาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้น แต่จะได้พ ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้
รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อ งการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อ
การให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์
เป็ นหลัก ประกัน หนี้ สิ น รวมถึ งพฤติ ก ารณ์ อื่ น ท านองเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้ บ ริ ษ ัท ฯ หรื อ
คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของ
บริ ษทั ฯ หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้
ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ นไปตามวิ ธี ก ารค านวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่
ในการพิ จารณาภาระหนี้ ดังกล่ าว ให้ นับ รวมภาระหนี้ ที่ เกิ ด ขึ้น ในระหว่าง 1 ปี ก่ อ นวัน ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษ ัทใหญ่ บริ ษทั ย่อ ย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ หุ้น ราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย
หรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้น
ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั ฯ
หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้ น ส่ วนที่มี นัยในห้างหุ้น ส่ วน หรื อ เป็ นกรรมการที่ มีส่ วนร่ วม
บริ หารงาน ลู กจ้าง พนัก งาน ที่ ป รึ กษาที่ รับ เงิน เดื อ นประจา หรื อ ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อ ยละ 1 ของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ร่ วมลาดับลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียน

ทั้งนี้ นิ ยามกรรมการอิส ระของบริ ษ ัทฯ นั้น มีความเข้ม ข้น เท่ากัน กับ ข้อ กาหนดขั้นต่ าของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริ ษทั เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้น
1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
อายุ 54 ปี
กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล
ที่อยู่ 3/1 ซ.ปุณณวิถี 11 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม
- ไม่มี
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คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษทั ฯ ได้จัดส่ งหนังสื อมอบฉัน ทะ ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 ซึ่ งกรมพัฒ นาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 แบบ คือ
แบบ ก เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
แบบ ข เป็ นแบบหนังสื อมอบฉั นทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉั นทะที่ละเอี ยด
ชัดเจนตายตัว
แบบ ค เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น
เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นหรื อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระข้อมูลปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 6 โดยให้ผถู ้ ือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1.
เลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
1.1 ผูถ้ ือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรื อ แบบ
ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
1.2 หากเป็ นผูถ้ ือหุ้น ที่ปรากฏชื่ อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุน ต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น จะ
เลื อกใช้หนังสื อ มอบฉั นทะแบบใดแบบหนึ่ งจาก แบบ ก แบบ ข หรื อ
แบบ ค ก็ได้
2.
ให้ผถู ้ ือหุ้นปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสื อมอบ
ฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3.
ผูถ้ ื อหุ้ น ที่ ป ระสงค์ จะมอบฉั นทะให้ บุ คคลอื่ นเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มแทน ให้ ส่ ง
แบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะพร้ อมแนบหลักฐานที่กาหนด และส่ งคืนบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุ มอย่างน้อย 3 วัน หรื อให้ผูร้ ับมอบฉันทะนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสาร โดย
บริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564 ตั้งแต่เวลา
8.00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
ผูถ้ ือหุ้น ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนนแทนท่านได้ ขอให้ท่านโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะมาที่ นายปริ ญ เอกมโนชัย ทาง
โทรสารหมายเลข 02-641-6621 หรื อ e-mail address: prine@siamwellnessgroup.com หรื อส่ ง
ไปรษณี ยม์ ายังที่อยูข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ในกรณี ส่งเป็ นโทรสาร หรื อ e-mail
1
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ขอความกรุ ณาน าส่ งต้นฉบับหนั งสื อมอบฉั นทะดังกล่ าวทางไปรษณี ย์มาตามที่ อยู่ของบริ ษ ัทฯ ที่
เลขที่ 483 ซอยสุ ท ธิ พ ร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดิ น แดง เขตดิ น แดง กรุ งเทพมหานคร
(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายปริ ญ เอกมโนชัย โทรศัพท์ 02-641-6619-20 ต่อ 108, 140 หรื อ 142)
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสี ยงได้ และผูถ้ ือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะ
มอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่ไ ด้ เว้นแต่ เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่ปรากฏชื่อ ตามสมุด
ทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น
ตามหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริ ษทั ฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือ หุ้น ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็ นต้นไป
ณ ห้องประชุมสุ ขสว่าง อาคารบี.ยู.เพลส (B.U. Place) ชั้น 2 เลขที่ 567 ถนนรัชดาภิเษกซอย 3 แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร ตามที่ได้แนบแผนที่สถานที่จดั ประชุมตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับ
ที่ 9 มาพร้อมกันนี้
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมประชุม
ผูถ้ อื หุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
ก.
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ ใบประจาตัวคนต่างด้าว หรื อ
หนังสื อเดินทาง หรื อ เอกสารที่ใช้แทนหนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ)
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
ก.
หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั จัดส่ งให้พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมนี้ พร้อ มกรอกข้อความให้
ครบถ้วน
ข.
ส าเนาบัต รประจ าตัวประชาชน หรื อ ส าเนาบัต รประจ าตัว ข้าราชการ หรื อ ส าเนาใบ
ประจาตัวคนต่างด้าว หรื อ สาเนาหนังสื อเดิ นทาง หรื อ สาเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นเป็ นชาวต่างชาติ) ของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะที่รับรองสาเนา
ถูกต้อง

2
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ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
ก.
ส าเนาบัต รประจ าตัวประชาชน หรื อ ส าเนาบัต รประจ าตัว ข้าราชการ หรื อ ส าเนาใบ
ประจาตัวคนต่างด้าว หรื อ สาเนาหนังสื อเดิ นทาง หรื อ สาเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไปเข้าร่ วม
ประชุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการท่านดังกล่าว
ข.
ส าเนาหนัง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลที่ อ อกให้ ไ ม่ เกิ น 6 เดื อ น โดยกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ และรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคลที่ไปเข้า
ร่ วมประชุม
ค.
กรณีเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้จดั ให้มี
(1) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและอานาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
รับรองโดยโนตารี่ พบั ลิค
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ สาเนาใบ
ประจาตัวคนต่างด้าว หรื อ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อ สาเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อ
เดินทาง ของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการท่าน
ดังกล่าว
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
ก.
หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ฯ จัดส่ งให้พร้อมหนังสื อเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้
ครบถ้วน
ข.
ส าเนาหนัง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คลที่ อ อกให้ ไ ม่ เกิ น 6 เดื อ น โดยกรมพัฒ นาธุ ร กิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ และรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคลที่ ไปเข้า
ร่ วมประชุม
ค.
ส าเนาบัต รประจ าตัวประชาชน หรื อ ส าเนาบัต รประจ าตัว ข้าราชการ หรื อ ส าเนาใบ
ประจาตัวคนต่างด้าว หรื อ สาเนาหนังสื อเดิ นทาง หรื อ สาเนาเอกสารที่ใช้แทนหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคลและผูร้ ับมอบฉันทะ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ง.
กรณีผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคล
จะต้องลงลายมือชื่ อพร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในหนังสื อมอบฉันทะด้วยตนเองต่อ
หน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่ พบั ลิค) หรื อ หน่วยงานซึ่ งมีอานาจหน้าที่คล้ายคลึง
กันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นาหนังสื อ
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จ.

มอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผูม้ ีอานาจของสถานทูตไทย หรื อสถานกงสุ ลไทย หรื อ
เจ้าหน้าที่ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรื อบุคคลซึ่ งสามารถให้การ
รับรองที่ส มบูรณ์ ตามแบบของกฎหมายแห่ งประเทศนั้นท าการรับ รองผูร้ ับรองเอกสาร
(โนตารี่ พบั ลิค) อีกชั้นหนึ่ง พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและอานาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
รับรองโดยโนตารี่ พบั ลิค
(2) สาเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน หรื อ ส าเนาบัต รประจ าตัว ข้าราชการ หรื อ ส าเนา
ใบประจาตัวคนต่างด้าว หรื อ ส าเนาหนังสื อ เดิ น ทาง หรื อ สาเนาเอกสารที่ ใช้แทน
หนังสื อเดิ นทาง ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคลพร้อ มรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยกรรมการท่านดังกล่าว
กรณี การมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น ให้เตรี ยมเอกสารเช่นเดียวกันกับกรณี ผถู ้ ือหุ้นที่เป็ น
นิติบุคคล โดยหากผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศประสงค์จะให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูล้ งนาม
ในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนั ง สื อ ยื น ยัน ว่ า Custodian เป็ นผู ้ล งนามในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะแทน และได้รั บ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ในประเทศไทย

กรณี เอกสารมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบไปพร้อมกันด้วย
และมีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปลด้วย
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ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวด 3
กรรมการและอำนาจกรรมการ
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
(2)

(3)

ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยง
ให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่ งได้รับ คะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามล าดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับ การเลื อ กตั้งเป็ น
กรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึ งเลือ กตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่
บุค คลซึ่ งได้รับ การเลื อ กตั้งในล าดับถัดลงมามีค ะแนนเสี ยงเท่ ากัน เกิ น จานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยง
ชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวน
หนึ่ งในสาม (1/3) ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ ไ ด้ก็ให้ อ อกโดย
จานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ
บริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้า
มาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 31. จานวนหรื อชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้น้ นั ให้กรรมการสองคนลง
ลายมื อ ชื่ อ ร่ วมกั น และประทั บ ตราส าคั ญ ของบริ ษ ั ท โดยที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น หรื อ
คณะกรรมการมีอานาจกาหนดรายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้
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ข้อ 34. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะกาหนด
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล
เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อ
ตามที่ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น จะพิ จ ารณา ซึ่ ง อาจก าหนดเป็ นจ านวนแน่ น อนหรื อ วางเป็ น
หลั ก เกณฑ์ แ ละจะก าหนดไว้เป็ นคราว ๆไป หรื อ จะให้ มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริ ษทั
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้รับ
เลื อ กตั้งเป็ นกรรมการในอัน ที่ จ ะได้รับ ค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ ใ นฐานะที่ เป็ น
พนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั
การจ่ ายค่ า ตอบแทนตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองจะต้อ งไม่ ขัด หรื อ แย้ง กับ การด ารง
คุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จะกาหนด
หมวด 4
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 35. การประชุ มผูถ้ ือ หุ้นของบริ ษทั ให้จัดขึ้น ณ ท้อ งที่อ ันเป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั
หรื อจังหวัดใกล้เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 36. ให้ มี ก ารประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้ น อย่า งน้ อ ยปี ละหนึ่ ง (1) ครั้ ง การประชุ ม เช่ น ว่ านี้ ให้ เรี ย กว่ า
“ประชุมสามัญ ” การประชุ มสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีข้ ึนภายในสี่ (4) เดือ นภายหลังวัน
สิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ้นคน
หนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมี หุ้น นับรวมกันได้ไ ม่ น้อ ยกว่าร้ อ ยละ สิ บ (10) ของจานวนหุ้ น ที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมด อาจร้องขอเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อ
2
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ดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ หุ้นภายในสี่ สิบห้า
(45) วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุ ม และเรื่ อ งที่ จะเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ มด้ว ย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อ ทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อ
เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ้น
และนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อ พิมพ์ไ ม่น้อ ยกว่าสาม (3) วันก่อ นวัน
ประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ้น ต้องมีจานวนผูถ้ ือ หุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือ หุ้น (ถ้ามี) เข้า
ร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด
และต้องมีหุ้ นนับ รวมกัน ได้ไม่น้อ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้ นที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชั่วโมง
จานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ หากว่าการ
ประชุม ผูถ้ ือหุ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอ การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และ
ให้ ส่ งหนังสื อ นั ดประชุ ม ไปยังผู ้ถื อ หุ้ น ไม่ น้อ ยกว่ าเจ็ด (7) วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูม้ อบฉั นทะ และทาตาม
แบบที่นายทะเบี ยนบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด โดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อ
บุคคลซึ่ งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก.
จานวนหุ้นที่ผมู ้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
ข.
ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค.
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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ข้อ 40. การประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อ นัดประชุ ม
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อ นัดประชุ มครบถ้วน
แล้ว ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ท้งั หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจาณาเรื่ องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม
ได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อ
เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนด
สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุ ม
ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือ หุ้นไม่น้อ ยกว่ าเจ็ด (7) วัน
ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม
(3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการ
เป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผูถ้ ือ
หุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณี ที่ ผู ้ถื อ หุ้ น มี ส่ ว นได้เสี ย เป็ นพิ เศษในเรื่ อ งใด ผู ้ถื อ หุ้ น จะไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 43. การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะต้องได้รับความ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน เว้น
แต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรื อกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรื อ
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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ก.
ข.
ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้ อ หรื อ รับ โอนกิ จการของบริ ษทั มหาชนอื่น หรื อ บริ ษทั เอกชนมาเป็ นของ
บริ ษทั
การท า แก้ไข หรื อเลิกสั ญ ญาเกี่ ยวกับ การให้ เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
การเพิ่มทุน หรื อการลดทุนของบริ ษทั
การออกหุ้นกู้
การควบบริ ษทั หรื อการเลิกบริ ษทั
การออกหุ้ น เพื่ อ ช าระหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้ เป็ นทุ น ตามที่ ก าหนดไว้ใ น
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการ
ของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
หมวด 6
เงินปันผล และเงินสำรอง
ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น หรื อมติของ
คณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงิน
ปันผลนั้นทางหนังสื อพิมพ์เป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่มีมติเช่นว่านั้น
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ข้อ 51. ห้ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงิน ประเภทอื่นนอกจากเงิน กาไร ในกรณี ที่ บริ ษทั ยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยูห่ ้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปั นผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้สาหรับหุ้นบุริมสิ ทธิ
ในกรณี ที่ บ ริ ษ ัท ยังจ าหน่ ายหุ้ น ไม่ ค รบตามจ านวนที่ จ ดทะเบี ย นไว้ หรื อ บริ ษ ัท ได้จ ด
ทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริ ษทั จะจ่ายเงินปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่วน โดยออกเป็ นหุ้นสามัญ
ใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นก็ได้
ข้อ 52. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อ ยกว่าร้อยละห้า (5)
ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติให้จดั สรร
เงินทุนสารองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ด้วยก็ได้
เมื่อบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นแล้ว บริ ษทั อาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารอง
ตามกฎหมาย และทุนสารองส่ วนล้ ามูลค่าหุ้นตามลาดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริ ษทั ได้
หมวด 8
สมุด บัญชี และการสอบบัญชี
ข้อ 60. ผูส้ อบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี แต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอาจเลือก
ผูส้ อบบัญชีผซู ้ ่ ึงออกไปนั้นกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 61. ผูส้ อบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นกาหนด
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แผนที่อาคารบี.ยู. เพลส

หากท่านผู้ถอื หุ้นต้องการรายงานประจำปีในรูปแบบฉบับเล่มในวันประชุมสามัญผู้ถือหุน้ กรุณาแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์โดยระบุชื่อ -สกุล
และจำนวนรายงานประจำปีที่คุณปริญ เอกมโนชัย เลขานุการบริษัทฯ prine@siamwellnessgroup.com ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 ก่อนเวลา 17:30 น.

