
 

 

ที� SWG 060/2565 

   

วนัที� �� เมษายน ���� 

 

เรื�อง  เเจง้มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ���� 

เรียน กรรมการเเละผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยเ์เห่งประเทศไทย 

 

 ดว้ยที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ประจาํปี ���� 

ซึ� งประชุมเมื�อวนัศุกร์ที� �� เมษายน ���� ในรูปแบบผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดย

ถ่ายทอดสด  ณ ห้องประชุม � ชั�น �� บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) อาคารบี.ย.ูเพลส (B.U. Place) 

เริ�มประชุมเวลา 10:00 น. มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตวัเองเเละผูรั้บมอบฉันทะทั�งสิ�น ��� 

ราย รวมเป็นจาํนวนหุ้นทั�งสิ�น ���,���,��� หุ้น คิดเป็นร้อยละ ��.�� ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดเ้เลว้ทั�งหมด

ของบริษทัฯ โดยที�ประชุมไดมี้มติที�สาํคญัซึ�งสรุปไดด้งัต่อไปนี�  

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2564 

ที�ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจาํปี ����  เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ตามที�เสนอ ด้วย

คะแนนเสียง ดงันี�  

ผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั�งสิ�น ���,���,��� เสียง 

เห็นดว้ย  จาํนวน  ���,���,��� หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*���.���� 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    �.���� 

งดออกเสียง จาํนวน             �  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    �.���� 

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ที�ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี ���� ตามที�นาํเสนอ 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

 ที�ประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

อนุมติังบการเงินประจาํปี ���� สิ�นสุด ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� ที�ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

เเละผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เเละได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ เรียบร้อยเเลว้ โดยมีสาระสาํคญัดงันี�  

 สินทรัพยร์วม  2,258.00 ลา้นบาท 

 หนี� สินรวม   1,639.00 ลา้นบาท 

 รายไดร้วม                                  174.94 ลา้นบาท 

 ขาดทุนสุทธิรวม     286.72 ลา้นบาท 

  ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�  

ผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั�งสิ�น ���,���,���  เสียง 

เห็นดว้ย  จาํนวน  ���,���,���   หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  ���.���� 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    �.���� 

งดออกเสียง จาํนวน             �  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    �.����  

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณางดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปนัผลสำหรับ 

   ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564  

ที�ประชุมพิจารณาอนุมติังดการจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี ���� 

ผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั�งสิ�น ���,���,���  เสียง 

เห็นดว้ย  จาํนวน  ���,���,���   หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  ���.���� 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน             0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    �.���� 

งดออกเสียง จาํนวน             �  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    �.���� 

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 เนื�องดว้ยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื�อวนัที�  � พฤษภาคม 

���� ดงันั�นการพน้ตาํแหน่งตามวาระของกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ���� 
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จึงเหลือกรรมการที�จะตอ้งออกตามวาระจาํนวน � ท่าน คือ นายวิบูลย ์อุตสาหจิต นางกอบบุญ ศรีชยั และ 

นายภูมิพนัธ์ บุญญาปะมยั 

 ที�ประชุมลงมติเลือกตั� งให้ผู ้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาจํานวน � ท่าน 

ดงัต่อไปนี�  นายวิบูลย ์อุตสาหจิต นางกอบบุญ ศรีชยั และนายภูมิพนัธ์ บุญญาปะมยั โดยเลือกตั�งกลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�  

1.   เลื อก ตั� งน าย วิ บู ล ย์  อุ ต ส า ห จิ ต   ก ลั บ เข้ าดํ ารงตํ าแห น่ งก รรม ก ารบ ริ ษั ท ฯ 

(ประธานกรรมการบริหารเเละประธานเจา้หนา้ที�บริหาร) 

 ผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั�งสิ�น ���,���,��� เสียง  

เห็นดว้ย  จาํนวน  ���,���,��� หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ* ���.���� 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน            0   หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*     �.���� 

งดออกเสียง จาํนวน            0  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*     �.���� 

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2. เลือกตั�งนางกอบบุญ ศรีชัย กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ (กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล)  

ผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั�งสิ�น ���,���,��� เสียง  

 เห็นดว้ย จาํนวน  ���,���,��� หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ* ���.���� 

 ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                   0 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*     �.���� 

 งดออกเสียง จาํนวน                   � หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*     �.���� 

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

3. เลือกตั�งนายภูมิพนัธ์ บุญญาปะมยั กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ (กรรมการ

อิสระ กรรมการบริหารความเสี�ยง)  

ผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั�งสิ�น ���,���,��� เสียง 

เห็นดว้ย  จาํนวน   ���,���,��� หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ* ���.����

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน                     � หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*        �.���� 

งดออกเสียง จาํนวน                     � หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*        �.���� 

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 

ที�ประชุมลงมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (�/�) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�

เขา้ร่วมประชุม อนุมติัให้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้ไดรั้บค่าตอบแทน ค่าเบี�ยประชุมและเงิน

โบนสักรรมการประจาํปี ���� ตามที�เสนอ ดงันี�  

 

ลำดับ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

ปี 2565 

อัตราที่เสนอ 

(ไม่เพิ่มขึ้นจากอัตราในปี 2564) 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ  

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ ��,��� บาท 

- กรรมการ ��,��� บาท 

* ทั� งนี�  หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่ง

มากกว่า � ตาํแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั�นได้รับ

ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราที�สูงที�สุดอตัราเดียว  

** กรรมการที�เป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน

ของกรรมการอีก 

1.2 ค่าเบี�ยประชุม 

(ต่อครั� ง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการ / กรรมการ ��,��� บาท 

 

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ของบริษทัฯ 

 

 2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(ต่อเดือน ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ��,��� บาท  

- กรรมการตรวจสอบ ��,��� บาท 

* ทั� งนี�  หากกรรมการท่านใดได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่ง

มากกว่า � ตาํแหน่งในบริษัทฯ ให้กรรมการท่านนั�นได้รับ

ค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราที�สูงที�สุดอตัราเดียว  

** กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บเพียงค่าตอบแทนรายเดือนใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั�น จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนราย



 

5 

ลำดับ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

ปี 2565 

อัตราที่เสนอ 

(ไม่เพิ่มขึ้นจากอัตราในปี 2564) 

เดือนในฐานะกรรมการของบริษทัอีก 

2.2 ค่าเบี�ยประชุม 

(ต่อครั� ง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  

��,��� บาท 

3. ค่าเบี� ยประชุมกรรมการสรรหา

แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ค่ า ต อ บ แ ท น            

(ต่อครั� ง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      

�,��� บาท 

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                   

�,��� บาท 

4. ค่ า เบี� ย ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร

พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เ สี� ย ง                   

(ต่อครั� ง ต่อคน) 

- ประธานกรรมการพิจารณาความเสี�ยง                                   

�,��� บาท 

 - กรรมการพิจารณาความเสี�ยง 

 �,��� บาท 

5. ค่ า เบี� ย ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร    

ธรรมาภิบาล  

(ต่อครั� ง ต่อคน) 

-ประธานกรรมการธรรมภิบาล 

�,��� บาท  

-กรรมการธรรมาภิบาล  

 �,��� บาท 

6. โบนสักรรมการ ไม่มี 

 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�  

ผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั�งสิ�น 620,445,101 เสียง 

 เห็นดว้ย  จาํนวน  620,445,101 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*  ���.����       

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน            �  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*       �.���� 

งดออกเสียง จาํนวน            �   หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*       �.���� 

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี 2565 

ที�ประชุมมีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั�ง 

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

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

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

�) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ���� 

แห่ง บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  

ประจาํปี ���� รวมทั�งสิ�นเป็นจาํนวนเงิน  �,���,��� บาท  ตามที�เสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�  

ผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั�งสิ�น 620,445,101 เสียง 

เห็นดว้ย  จาํนวน  620,445,101 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*���.���� 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน             �  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    �.���� 

งดออกเสียง จาํนวน             �   หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    �.���� 

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 9 ข้อ 64 ดวงตราของบริษัท 

 ที�ประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวด � ขอ้ �� ดวงตราของบริษทั ตามที�เสนอ

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�  

ผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั�งสิ�น 620,442,601 เสียง 

เห็นดว้ย  จาํนวน  620,442,601 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*���.���� 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน             �  หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    �.���� 

งดออกเสียง จาํนวน             �   หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ*    �.����  

*ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายวิบูลย ์อุตสาหจิต) 

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 


