
 

 

 
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี ่แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
______________________________ 

 วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
4.  ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี 
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
7. ชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และ เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชมุ 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
10. รายงานประจำปี 2562 และ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 (QR Code) 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติให้จัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมการะเวก ชั้น 3  โรงแรม
โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที ่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2562  โดยที่ประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจัดส่ง
สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  ได้มีการบันทึกอย่าง
ถูกตอ้งครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายงาน
ประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย10 ในรูปแบบลิงค์ QR Code 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ โดย
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรูปแบบลิงค์ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว 

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดทำงบแสดงฐานะทาง
การเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวได้ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

 

รายการตามงบการเงินรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวันที่ (ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์รวม  4,465 6,404 
หนี้สินรวม 2,624 4,664 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,842 1,740 
รายได้รวม 2,676 1,154 
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 334 (68) 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 265 (55) 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.24 (0.04) 
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

การลงมติ   มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
นอกจากนี้แล้ว มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน
นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการใน
อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย 
รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี)  

  สำหรับปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบเฉพาะกิจการจำนวน  48,554,001 บาท จึง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และ การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 

ความเห็นคณะกรรมการ   เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในรอบปี 2562 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สมควรอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล 

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัท 
ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจาก
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ตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน  ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน ดังนี้ 

(1) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการ,  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

(2) พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่า 
กรรมการทั้งสอง (2) คน เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้
กรรมการทั้งสอง (2) คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จนถึง
วันที่ 10 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้  นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร และ 
พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เพราะบุคคลทั้งสองล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน พ.ศ.2535  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสอง 
(2) คน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ
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คณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสอง (2) ที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระรวมระยะเวลาที่ผ่านมาและระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบ
วาระที่เสนอในวาระนี้ รวมแล้วไม่เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะในฐานะกรรมการอิสระ
จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการ
ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งสอง (2) คน คือ (1) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร 
และ (2) พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ได้
กำหนดหา้มมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรพัย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
ตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามที่ที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ  

  ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนโดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการ ประกอบกับ
ขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียน
อ่ืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่
ใกล้เคียงกับบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจำปี 2563 ที่เป็นตัวเงินในอัตราเท่ากับปี 2562 และ งดจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ
ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน สำหรับผลประโยชน์อ่ืนใดไม่มี 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

ปี 2562 
(บาท/เดือน) 

ปี 2563 
(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ 60,000 60,000 
กรรมการ 10,000 10,000 
กรรมการอิสระ 10,000 10,000 

เบ้ียประชุม (บาท/คร้ัง) (บาท/คร้ัง) 
ประธานกรรมการ 60,000 60,000 
กรรมการ 40,000 40,000 
กรรมการอิสระ 20,000 20,000 

เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ) 
 

รายการ 
ปี 2562 

(บาท / คร้ัง) 
ปี 2563 

(บาท / คร้ัง) 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) 
- กรรมการบริหาร (ทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

 
100,000 
60,000 

- 

 
100,000 
60,000 

- 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
40,000 
20,000 

 
40,000 
20,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
40,000 
20,000 

 
40,000 
20,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 
10,000 
  5,000 

 
10,000 
  5,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
10,000 
  5,000 

 
10,000 
  5,000 

 
ผลประโยชน์อื่นใด ปี 2562 ปี 2563 

โบนัสกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสให้แก่กรรมการ ยกเว้น กรรมการผู้จัดการ 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่
ประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยให้ประธาน
บริษัทเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการ 

-ไม่มี- 

อื่นๆ -ไม่มี- -ไม่มี- 
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในอัตราเท่ากับปี 2562 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ  และ งดจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ประจำปี 2562 
เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน สำหรับผลประโยชน์อ่ืนใดไม่มี ทั้งนี้ การกำหนด
ค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว 

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบญัชี ประจำปี 2563 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
จำนวน 6 ราย ได้แก ่

1) คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ 
2) คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ 
3) คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรอื 
4) คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 
5) คุณรสพร เดชอาคม   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ 
6) คุณอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และนอกจากนี้เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย จึงสังกัด
สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน 

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบ
บัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี  2563 สำหรับบริษัท (Audit Fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 
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1,670,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2562 เป็นจำนวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 ทั้งนี้ ไม่มี
การจ่ายค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) เพิ่มเติม 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี จำนวน 6 ราย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 
1,670,000 บาท   

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 6 
ราย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ประจำปี 2563 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับบริษัทเป็น
จำนวนไม่เกิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอ่ืนของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  

   ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

การลงมติ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 

 ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.chewathai.com) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2562 จนถึง 10 มกราคม 2563 นั้น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า 
และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 

 บริษัทกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจำปี 2563 

http://www.chewathai.com/


บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)  

9 

 

 ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุมการะเวก ชั้น 3  โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม  ถนน
พระรามเก้า  แขวงบางกะปิ   เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9  โดยผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้า
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความ
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดย
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้  

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับ
บริษัท หมวดที่ 6 เร่ือง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6  

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

  (นายชาตชิาย พานิชชีวะ) 
  ประธานกรรมการ 


