
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 

บริษทั ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

วนัองัคารท่ี 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

 

ณ ห้องประชุมการะเวก  ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  

เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 



 

 

   

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

1168/80 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชั �น 27 ยนิูตดี ถนนพระรามสี� แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

______________________________ 

 วนัที�  1  มีนาคม  2562 

เรื�อง ขอเชญิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษทั ชวีาทยั จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�สง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

2. รายงานผลการดําเนินงานของบริษทัประจําปี 2561 

3. รายนามและประวตัิของกรรมการที�เสนอชื�อให้ได้รับการแตง่ตั �งแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

4.  ประวตัิกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอชื�อให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

5. ข้อมลูเกี�ยวกบัประวตัิและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบญัช ี

6. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

7. ชี �แจงขั �นตอนการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ และ เอกสารจําเป็นที�ต้องใช้ในวนัประชมุ 

8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 

9. แผนที�สถานที�จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

10. รายงานประจําปี 2561 (QR Code) 

 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั �งที� 2/2562 ได้มีมติให้จดัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 วนัองัคารที� 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุการะเวก ชั �น 3  โรงแรม

โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที� 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี � 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 ซึ�งได้ประชุมเมื�อวันที�  

3 เมษายน 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทจดัทํารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  ซึ�งจดัให้มีขึ �นเมื�อวันที� 3 

เมษายน 2561  โดยที�ประชุมได้พิจารณาเรื�องต่างๆ ตามที�กฎหมายกําหนด ซึ�งบริษัท

จดัส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที�กฎหมายกําหนด

เรียบร้อยแล้ว ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 1 ที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ

ในครั �งนี � เพื�อให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

1 



 

 

หนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561  ได้มีการบนัทึก

อย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอแจ้งให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน

การประชมุดงักลา่ว 

การลงมต ิ วาระนี �จะต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น

ที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที� 2  พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สิ �นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561 ตามสิ� งที�ส่งมาด้วย 2 และ

รายงานประจําปี 2561 ที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชมุในครั �งนี � ตาม

สิ�งที�ส่งมาดว้ย10 ในรูปแบบลงิค์ QR Code 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้นําเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผล

การดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ซึ�งพิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้องและเพียงพอ โดย

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรูปแบบลิงค์ QR Code ที�ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบล่วงหน้า

พร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุฉบบันี �แล้ว 

การลงมต ิ วาระนี �เป็นวาระเพื�อรับทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ �นสุด

วันที�  �� ธันวาคม ���� 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มี

การแก้ไขเพิ�มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จดัทํางบแสดง

ฐานะทางการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 โดยงบ

แสดงฐานะทางการเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 

ดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่าน

การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสาํคญัดงันี � 

รายการตามงบการเงนิรวม 
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสุดวนัที� (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 

สนิทรัพย์รวม  3,646 4,465 

หนี �สนิรวม 2,537 2,624 

สว่นของผู้ถือหุ้น 1,109 1,842 

รายได้รวม 2,042 2,676 

กําไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได้ 201 334 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 155 265 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 0.21 0.24 
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บริษัท ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทาง

การเงิน สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบ

และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว 

การลงมต ิ   มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2561 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการ

แก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบับริษัทข้อ 45 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี

ส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน

จดทะเบียน นอกจากนี �แล้ว มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบับริษัทข้อ 44 ห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผล

จากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้

แบ่งเงินปันผล ทั �งนี � นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท กําหนดให้บริษทัจา่ยเงนิปันผล

จากงบเฉพาะกิจการในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี และหลงัหกั

เงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสํารองอื�นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มี

อํานาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื�อก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น เชน่ เงนิสาํรองเพื�อจา่ยชําระหนี �เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการ

ขยายกิจการ หรือเพื�อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที�มีผลกระทบจากการ

เปลี�ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น  

  สําหรับปี 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการจํานวน  240,496,169 

บาท และมีกําไรสะสม จํานวน 224,390,069 บาท จึงเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาจัดสรร

เงินกําไรสทุธิประจําปี 2561 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิของงบ

เฉพาะกิจการ เป็นจํานวนเงิน  12,024,808 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.94  ของทุนจด

ทะเบียน และ ขออนุมตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ใน

อตัราหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 108,377,311 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.06 

ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัท ทั �งนี � บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.050 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 63,751,334 บาท และ จะจา่ยเงินปันผลในงวดสิ �นปีอนัเป็นงวดสดุท้ายใน 
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หนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

 อตัรา 0.035 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 44,625,977 บาท โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบ

การจา่ยเงินปันผลที�ผา่นมาดงันี �  

  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2561 

กําไรสะสมของงบเฉพาะกิจการ (บาท) 123,539,905 224,390,069 

กําไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ (บาท) 125,318,478 240,496,169 

กําไรสทุธิของงบการเงนิรวม (บาท) 155,503,714 264,813,207 

จาํนวนหุ้นสามญัที�ออกจําหนา่ย (หุ้น) 750,000,000 1,275,027,183 

เงนิปันผลจา่ยตอ่หุ้น  

  - เงินปันผลระหวา่งกาล (บาทตอ่หุ้น) 

  - เงนิปันผลวงวดสิ �นปี (บาทตอ่หุ้น) 

0.085470 0.085 

0.050 

0.035 

รวมเงินปันผลจา่ยทั �งสิ �น (บาท) 64,102,564.10 108,377,311 

อตัราการจา่ยเงินปันผลต่องบการเงินรวม (%) 41.22 40.93 

อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่งบเฉพาะกิจการ (%) 51.15 45.06 

กําไรตอ่หุ้นของงบการเงินรวม (บาท) 0.21 0.24 

กําไรตอ่หุ้นของงบเฉพาะกิจการ (บาท) 0.17 0.19 

  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจดัสรรเงินกําไรสุทธิ

ประจําปี 2561 จํานวน  12,024,808  บาท เพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย คิดเป็นอตัราร้อย

ละ 0.94  ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 

2561 ในงวดสิ �นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตรา 0.035 บาทต่อหุ้ น คิดเป็นจํานวนเงิน 

44,625,977 บาท ซึ�งเมื�อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที�จ่ายแล้วในอตัรา 0.05 บาทต่อหุ้น เป็น

จํานวนเงิน 63,751,334 บาท  รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.085 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงินที�

จา่ยทั �งสิ �น  108,377,311 บาท 

  การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที� กําหนดไว้ว่าจะ

จ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหัก

ภาษีและสํารองตามกฎหมาย โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื�อสิทธิรับเงิน

ปันผลในวนัที� 11 เมษายน 2562 และกําหนดจา่ยปันผลในวนัที� 29 เมษายน 2562  

ทั �งนี � การให้สทิธิดงักลา่วของบริษัทยงัไมม่ีความแนน่อน เนื�องจากต้องรออนมุตัิ

จากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
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บริษัท ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

การลงมต ิ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 5  พจิารณาอนุมัติแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระ 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของ

บริษัท ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งหนึ�งในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ 

ก็ให้ออกโดยจํานวนที�ใกล้ที�สุดกับส่วนหนึ�งในสาม และกรรมการที�จะต้องออกจาก

ตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �น ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ 

ตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการซึ�ง

พ้นจากตําแหน่งตามมาตรานี � อาจได้รับแตง่ตั �งใหมไ่ด้ 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที�จะต้องออก

จากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 2 คน ดงันี � 

(1) นายชาติชาย  พานิชชวีะ ประธานกรรมการบริษัท 

(2) นางสภุาภรณ์  บรุพกศุลศรี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธาน 

  กรรมการบริหารความเสี�ยง, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน, กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

  ทั �งนี � คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลั�นกรองแล้วมี

ความเห็นว่า เนื�องจากกรรมการทั �ง 2 (สอง) คน เป็นผู้มีคุณสมบัติที�เหมาะสม มีความรู้

ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท จึง

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2562 พิจารณาอนุมติัแตง่ตั �งให้กรรมการทั �ง 2 (สอง) คน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอกีวาระหนึ�ง 

 รายละเอียดเกี�ยวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ทํางาน สดัสว่นการถือ

หุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื�น ของกรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งตาม

วาระ และได้รับการเสนอชื�อเพื�อกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ปรากฏ

ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย � 

 ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื�อบุคคลที�

เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื�อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั �งแต่วันที� 10 

พฤศจิกายน 2561 จนถึง 10 มกราคม 2562 ซึ�งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื�อบุคคล

เข้ามายงับริษัท 
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ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้  นายชาติชาย พานิชชีวะ  และ 

นางสภุาภรณ์  บุรพกศุลศรี ที�ต้องออกตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ

หนึ�ง เพราะบุคคลเหลา่นี �ล้วนเป็นผู้ ที�มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวตัิการ

ทํางานที�ดี และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน พ.ศ.2535  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติแต่งตั �งให้กรรมการที�

จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ ทั �ง 2 (สอง) คน คือ (1) นายชาติชาย  พานิชชีวะ และ (2) 

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากเห็นว่า

กรรมการทั �ง 2 (สอง) คน เป็นผู้ ที�มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจํากดั 

นอกจากนี � ยังได้ปฏิบัติหน้าที� ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และ

ซื�อสตัย์สจุริต เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบังคบัของบริษัทตลอดจนมติที�

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น อีกทั �ง นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ สามารถให้

ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องเชน่กนั 

การลงมต ิ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไข

เพิ�มเติม)ได้กําหนดห้ามมิให้บริษัทจา่ยเงินหรือทรัพย์สินอื�นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จา่ย

เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั �งนี � ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กําหนดให้

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทใหญ่ในรูปของเงินรางวลั เบี �ย

ประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามที�ประชมุสามัญผู้

ถือหุ้ นจะพิจารณ าและลงมติ  ในการนี �คณ ะกรรมการได้ผ่านการกลั�นกรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจําปี 2562 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณา

ค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบ

กับบริษัทจดทะเบียนอื�นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที�มีมูลค่าตลาด (Market 

Capitalization) ในขนาดที�ใกล้เคียงกบับริษัท ดงัรายละเอียดต่อไป 
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บริษัท ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

คา่ตอบแทนรายเดือน ปี 2561 

(บาท / เดือน) 

ปี 2562 

(บาท / เดือน) 

 ประธานกรรมการ 60,000 60,000 

 กรรมการ 10,000 10,000 

 กรรมการอิสระ 10,000 10,000 

เบี �ยประชมุ (บาท / ครั �ง) (บาท / ครั �ง) 

 ประธานกรรมการ 60,000 60,000 

 กรรมการ 40,000 40,000 

 กรรมการอิสระ 20,000 20,000 

เบี �ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ) 

 
รายการ 

ปี 2561 
(บาท / ครั�ง) 

ปี 2562 
(บาท / ครั�ง) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการบริหาร (ที�ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) 

- กรรมการบริหาร (ที�เป็นผู้บริหาร) 

 

70,000 

60,000 

- 

 

100,000 

60,000 

- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

40,000 

20,000 

 

40,000 

20,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

40,000 

20,000 

 

40,000 

20,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการ 

- ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

- กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 

10,000 

  5,000 

 

10,000 

  5,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  

- ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 

- กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 

10,000 

  5,000 

 

10,000 

  5,000 
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อีกทั �งเนื�องจากการกําหนดผลประโยชน์พิเศษปี 2562 ของคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมตัิจากที�

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ�งผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยงัยึดถือแนว

ปฏิบตัิ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกบั

บริษัทจดทะเบียนอื�นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที�มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที�

ใกล้เคียงกบับริษัท ดงัรายละเอยีดต่อไปนี �  

คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท ยกเว้นเฉพาะกรรมการผู้จัดการ เป็น

จํานวนเงินทั �งสิ �นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที�ประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

(สองล้านบาทถ้วน) โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ จดัสรรผลประโยชน์พิเศษสําหรับกรรมการ จึงเสนอให้ที�

ประชมุพิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ สําหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทกุประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิกําหนดคา่ตอบแทน และ 

ผลประโยชน์พิเศษ ให้แก่กรรมการสําหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุก

ประการ ทั �งนี � การกําหนดค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์พิเศษ สําหรับกรรมการดงักลา่ว

ได้ผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และได้รับความ

เห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการแล้ว 

การลงมต ิ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ 

วาระที� 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2562 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั (รวมทั �งที�มีการ

แก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 36 กําหนดให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี

แต่งตั �งผู้ สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั �ง

ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 

 ทั �งนี � คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้ สอบบัญชี ประจําปี 2562 

และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณา

แตง่ตั �งผู้สอบบญัช ีจาํนวน 6 ราย ได้แก่ 

1) คณุโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3182 และ/หรือ 

2) คณุรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3516 และ/หรือ 

3) คณุพิมพ์ใจ มานิตขจรกิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4521 และ/หรือ 

4) คณุชยพล ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3972 และ/หรือ 

5) คณุรสพร เดชอาคม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 5659 และ/หรือ 

6) คณุอรวรรณ เตชวฒันสริิกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4807 
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บริษัท ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2562 และในกรณี

ที�ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั จดัหา

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสํานกังานทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัทแทนผู้ สอบบัญชีดังกล่าวได้ และนอกจากนี �เพื�อให้การตรวจสอบ

บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกนั ผู้สอบบญัชีบริษัทและผู้สอบบญัชี

บริษัทยอ่ย จงึสงักดัสาํนกังาน อีวาย จํากดั เชน่เดียวกนั 

 ผู้ สอบบัญชีตามรายชื�อที�เสนอมานั �นไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือสว่นได้เสีย

ระหว่างผู้สอบบญัชีกบับริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักลา่ว

แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 สําหรับบริษัท (Audit Fee) เป็นจํานวนไม่

เกิน 1,620,000 บาท ซึ�งสูงกว่าปี 2561 เป็นจํานวน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.52 

ทั �งนี � ไมม่ีการจา่ยคา่บริการอื�น (Non-audit fee) เพิ�มเติม 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้ สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณา

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี รวมทั �งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื�อ

ขออนุมัติแต่งตั �งผู้ สอบบัญชี จํานวน � รายตามรายละเอียดที�เสนอข้างต้น แห่งบริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2562 และอนุมตัิค่าตอบแทน

ผู้สอบบญัชีจํานวน 1,620,000 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตั �งผู้สอบบญัชี จํานวน � ราย 

ตามรายละเอียดที�เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท ประจําปี 2562 และอนุมตัิให้กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 สําหรับบริษัท

เป็นจํานวนไม่เกิน 1,620,000 บาท (หนึ�งล้านหกแสนสองหมื�นบาทถ้วน) และในกรณีที�

ผู้สอบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ได้ ให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากดั จดัหา

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสํานกังานทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษทัแทนผู้สอบบญัชดีงักลา่วได้  

    ทั �งนี � ข้อมลูเกี�ยวกับประวตัิและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบญัชีที�ได้รับ

การเสนอชื�อให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั มีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

การลงมต ิ  มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 

 

9 



 

 

หนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

วาระที� 8      พจิารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุลบริษัท  ตามที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560 ได้มีมติ

ยกเลิกวงเงินเดิมสําหรับการออกหุ้นกู้ของบริษัท และอนุมตัิให้ออกหุ้นกู้ ในวงเงิน

ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2561 เมื�อวนัที� 3 

เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติวงเงินสําหรับการออกหุ้นกู้ ของบริษัทเพิ�มเติมอีก 

1,500 ล้านบาท ปัจจบุนับริษัทจึงมีวงเงินสําหรับการออกหุ้นกู้ รวมไม่เกิน 3,000 

ล้านบาท  

  ปัจจุบัน บริษัทได้ออกหุ้ นกู้ แล้ว จํานวน 2 ครั �ง โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี � จงึยงัคงเหลอืวงเงินสําหรับการออกหุ้นกู้ เพียง 1,301.50 บาท 

(1) หุ้นกู้ครั �งที� 1/2561 จํานวน 498.50 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนวนัที� 

17 มกราคม 2563 และ 

(2) หุ้นกู้ครั �งที� 2/2561 จํานวน 1,200 ล้านบาท ครบกําหนดไถ่ถอนวนัที� 

7 กนัยายน 2563 

  ในการนี � คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติให้เสนอต่อที�ประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิวงเงินสําหรับการออกหุ้นกู้ของบริษัทเพิ�มเติมไม่

เกิน 1,500 ล้านบาท ทั �งนี � ภายหลงัจากที�ได้รับอนุมตัิจากที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้ น

แล้ว บริษัทจะมีวงเงินรวมสําหรับการออกหุ้นกู้ของบริษัททั �งสิ �นไมเ่กิน 4,500 ล้าน

บาท และมีวงเงินสําหรับการออกหุ้นกู้ของบริษัทในปัจจบุัน (หลงัจากหักวงเงินที�

บริษทัออกหุ้นกู้และยงัไมมี่การไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักลา่ว) จาํนวน 2,801.50 ล้านบาท 

รายละเอียดเบื �องต้นของหุ้นกู้  

วตัถปุระสงค์: เพื�อใช้เสริมสภาพคลอ่ง และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและ/หรือเป็น

เงนิทนุหมนุเวียนทั�วไปของบริษัท หรือเพื�อวตัถปุระสงค์อื�นๆ ตามที�คณะกรรมการ

บริษทัเห็นสมควร 

ชนิด: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื�อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื�อ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อย

สิทธิ มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  หรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  มีหลักประกัน  หรือไม่มี

หลกัประกนั ขึ �นอยูก่บัภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขาย หุ้นกู้ในแต่ละครั �ง

ตามความเหมาะสม และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

สกลุเงิน:  เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนในขณะที�มีการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

มลูค่ารวมของหุ้นกู้ :  ไม่เกิน 1,500 ล้านบาทหรือในสกลุเงนิอื�นในจํานวนที�เทียบเท่า ใทั �งนี � บริษัทสามารถ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ�มเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื�อทดแทนหุ้นกู้ เดิม

ที�มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าวโดยหุ้ นกู้ ที�บริษัท ออกจําหน่ายแล้ว

ในขณะใดขณะหนึ�งจะต้องมีจํานวนเงนิไมเ่กินวงเงนิดงักลา่ว 
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บริษัท ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) 

อาย:ุ    ไมเ่กิน 5 ปีนบัตั �งแตว่นัออกหุ้นกู้ในแตล่ะคราว 

การเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั�วไป 

และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหุ้ นกู้ ทั �งจํานวนหรือ

บางส่วนในคราวเดียวกัน หรือหลายครั �ง และหรือใน ลักษณะหมุนเวียน 

(Revolving Basis) ก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอื�นๆ 

และ/หรือ กฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องที�มีผลบงัคับใช้ในขณะที�ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้นั �น 

อตัราดอกเบี �ย:   ขึ �นอยูก่บัตลาดตราสารหนี � ณ เวลาที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

การไถถ่อนก่อนกําหนด: ผู้ ถือหุ้ นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้ นกู้ คืนก่อนครบกําหนดและหรือ

บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบกําหนดรวมถึงการซื �อ

คืนหุ้นกู้ดงักล่าว ทั �งนี �ให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของหุ้นกู้ ที�ได้ออกใน

คราวนั �นๆ 

อํานาจกําหนด: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที�คณะกรรมการ บริษัท

มอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้ จัดการ มีอํานาจในการกําหนด หลักเกณฑ์ 

เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ ตามที�

เห็นสมควรที�ต้องกําหนดตามกฎหมาย เช่น ชื�อ ประเภท มูลค่าที�ตราไว้ ราคา

เสนอขายตอ่หน่วย อตัราดอกเบี �ย การแต่งตั �งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จาํนวนที�เสนอขาย

ในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชําระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภท

หลกัประกนั รายละเอียด การเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อน

กําหนด รวมถึงการ นําหุ้นกู้ดงักลา่วไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนกบั

ตลาด หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ สมาคมตราสารหนี � และ/หรือ ตลาด

รองอื�นๆ ตลอดจนให้อํานาจดําเนินการขออนุญ าต เปิดเผยข้อมูล และ

ดําเนินการอื�นใดกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง การแต่งตั �งที�ปรึกษา หรือบุคคลที�

เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  การเข้าทําการตกลง การลงนามและ/

หรือการแก้ไขเอกสารสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง และมี อํานาจในการดําเนินการ

ใดๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามจาํเป็นและสมควร 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ เพิ�มเติมในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมรีายละเอียดตามที�

เสนอข้างต้น 

การลงมต ิ  มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (�/�) 

ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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หนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

วาระที� 9 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

 ตามที�บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื�องเพื�อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจเุป็นวาระการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 และ เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแต่งตั �งเป็นกรรมการและเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื�อพิจารณาอนุมัตินั �น บริษัทได้ประกาศใน

เว็บไซต์ของบริษัท (www.chewathai.com) รวมทั �งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในระหวา่งวนัที� 10 พฤศจิกายน 2561 จนถึง 10 มกราคม 2562 นั �น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ

วาระการประชุม ส่งคําถามล่วงหน้า และ เสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื�อรับการพิจารณาแต่งตั �งเป็น

กรรมการตามหลกัเกณฑ์ที�บริษัทกําหนด 

 บริษัทกําหนดให้วนัที� 1 มีนาคม 2562 เป็นวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที�มีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุและออกเสียงสาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  

 ขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ในวนัองัคารที� 2 เมษายน 2562 

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมการะเวก ชั �น 3  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป  ซอฟเฟอริน  เลขที�  92 ซอยแสงแจ่ม  ถนน

พระราม 9  แขวงบางกะปิ   เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแผนที�ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 9  โดยผู้ ถือหุ้ น

สามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุได้ตั �งแตเ่วลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

 ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อื�น

เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ�งตามสิ�งที�ส่งมา

ด้วย 8 และเพื�อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 

และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถ

มอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายชื�อ และรายละเอียดปรากฏ

ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 เพื�อเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้  

 ทั �งนี � ขอให้ผู้ ถือหุ้ นศึกษาคําชี �แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที�ผู้ เข้าร่วม

ประชุมต้องนํามาแสดงในวันประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 บริษัทจะดําเนินการประชุมตาม

ข้อบงัคบับริษัท หมวดที� 6 เรื�อง การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 6  

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

  (นายชาติชาย พานิชชวีะ) 

  ประธานกรรมการ 
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