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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2563 

ของ 
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.00  น.  
ณ อาคารสโมสร โครงการชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร  

ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเรียน
ชี้แจงมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุมตามคำแนะนำของกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ดังนี ้

1) จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายหรือผู้ที่มีอาการไข้ก่อนเข้าร่วมการประชุม  
2) เตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก 

เช่น จุดลงทะเบียน ห้องประชุม จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 
3) จัดให้มีหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างทั่วถึง และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกคนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดการแพร่ของเชื้อโรคต่างๆ 
4) ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่นั่งให้กว้างขวางเพียงพอ เพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุม

รวมถึงคณะกรรมการนั่งอยู่ใกล้กัน ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1-1.5 เมตร 
5) งดรับประทานอาหารบริเวณที่จัดประชุม 

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนช้ีแจงการนับองค์ประชุม ดังน้ี 

• พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 "เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน
หุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” 

• ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม” 

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 45 ราย และรับมอบฉันทะ 
21 ราย รวม 66 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,025,671,811 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.4431 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจํานวนหุ้นรวม 1,275,027,883 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33  

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ระบุว่า "ประธาน
กรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น.." จึงเรียนเชิญ นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญ
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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแตว่นัท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2563 และ นำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีมี QR Code ให้แก่ผู้ถือหุน้แล้วในวันท่ี 11 มีนาคม 2563  

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น 
ผู้รับมอบฉันทะและผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากนั้นมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการ
บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามขั้นตอนต่อไป 

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ คือ (1) คณะกรรมการ
บริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบ  (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กล่าวแนะนำผู้บริหารบริษัท ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้ 

กรรมการผู้เข้าประชุม 
1) นายชาติชาย พานิชชีวะ      ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 
2) นายบุญ ชุน เกียรติ   กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร  กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ  

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3) นางสมหะทัย พานิชชีวะ   กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  
4) นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ 
5) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6) นายพินิจ หาญพาณิชย์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
7) พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
(ไม่มี) 

จำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน กรรมการผูเ้ข้าร่วมประชุมครั้งนีค้รบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม  
1) นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธ์ิชัย   รองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบัญช ี
2) นายณัฏฐนันท์  รตันาพรรณ  รองกรรมการผู้จดัการสายงานขายและการตลาด Chewa1  
3) นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์  รองกรรมการผู้จดัการสายงานขายและการตลาด Chewa3  
4) นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ ์ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานปฏิบัติการ 
5) นางสาวอัญพัชญ์ พีระภักดีพงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด CHEWA 2 
6) นายเจิดพงศ์ มผีดุง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการหลังการขาย 
7) นายวิสุทธิ์ พิริยะอัครเดช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลูกคา้สัมพันธ์ 
8) นางสาวกษมล แสนใจธรรม  รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญช ี
9) นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1) ผู้แทนบริษัทผูส้อบบัญชีจาก บริษทั สำนักงาน อีวาย จำกัด 

นางสาวนวภรณ์ คูโค่  ผู้ตรวจสอบบัญช ี
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2) ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษทั กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 
(1) นายกุดั่น สุขุมานนท์  ที่ปรึกษากฎหมาย 
(2) นางสาวศศิไพลิน ชัยศรีโชต ิ ที่ปรึกษากฎหมาย 

การตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท กุดั่น 
แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่
ตรวจสอบในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การ
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อนึ่ง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมสังเกตการณ์ 2 ราย 
คือ (1) นางสาวมณีรัตน์ แซ่หยี่ (2) นายทศพล คณานุทรัพย์กุล 

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้  

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) เรียนช้ีแจงรายละเอียดการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุม ซึ่งจะ
ช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนการนับคะแนนในแต่ละวาระให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำกัด เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ทราบผลทันที วิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระการประชุม และช้ีแจงขั้นตอนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 

• การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง  สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้
ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม 
บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก  ใน
การออกเสียงการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติในช่องใดช่องหนึ่งว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในการลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือ มีการขีด
ฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความโดยไม่มีการลงลายมือช่ือกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็น
บัตรเสีย และไม่นำมาคำนวณคะแนนเสียง 

• เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมอืขึ้น พร้อมแจ้งช่ือ นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ก่อน
แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือไม่เห็นด้วย หรือ 
ต้องการงดออกเสียง ประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรือ 
อนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม 

• หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้น
ท่านนั้นยกมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย 
หรือ ต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม
เฉพาะวาระนั้นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้น ว่ามีคะแนนเสียงเห็นด้วย
เท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร งดออกเสียเท่าไร และ บัตรเสียเท่าไร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผล
คะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่
ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนมาแต่ละวาระแล้ว ว่าเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู ้ถือหุ ้นลงไว้ในเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 
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• ในวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการ
บางท่านที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นโดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้
ถูกเสนอแต่งตั้ง ออกนอกห้องประชุม และ เพื่อความโปร่งใส บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ลงคะแนนเสียง แบบใช้บัตรลงคะแนนเสียงว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วขณะที่ลงทะเบียน และ
เพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วในวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการทั้ง 2 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตร
และการรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้นได้รวดเร็วข้ึน 

• ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก 
และ อธิบายให้เข้าใจได้  โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุม เผยแพร่เป็น
คลิปไฟล์ บนเว็บไซต์ของบริษัท WWW.CHEWATHAI.COM เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาส
เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี 

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป 

ประธานฯ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ ในการเสนอวาระ 
ผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซ่ึงได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 และ
ได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2562 

วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
ซ่ึงได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,027,083,356 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 69 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,027,083,356 เสียง 

หมายเหตุ  
1) วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น เป็นจํานวน 3 ราย คิดเปน็จํานวนเสียง 1,411,545 เสียง 

ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะท้ังหมดที่มสีิทธิออก
เสียงลงคะแนนจำนวน 1,027,083,356 เสียง 

วาระที่ 2   รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ขอให้ คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อท่ีประชุม 

คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ (“กรรมการผู้จัดการ”) เรียนช้ีแจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ
ปี 2562 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 2 และรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ในรูปแบบลิงค์ 
QR Code พร้อมท้ังกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ โดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของชีวาทัย (2) กิจกรรมสำหรับผู้มี
ส่วนได้เสียของบริษัท เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (3) กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (4) 
ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 (5) กลุยทธ์ และแผนการดำเนินงาน สำหรับปี 2563 (6) โครงการเปิดตัวใหมใ่น
ปี 2563 และ (7) แผนการลงทุน ประจำปี 2563  

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของชีวาทัย 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 

• อาคารชุด (Condominium) จากระยะเวลาดำเนินการมากว่า 12 ปี จำนวน 3 แบรนด์ คือ (1) ชีวาทัย 
เรสซิเดนซ์ (Chewathai Residence) เป็นคอนโดมิเนียมระดับ High End (2) ชีวาทัย (Chewathai) คอน
โนมิเนียมอาคารสูง (3) ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค (Chewathai Hallmark) คอนโดมิเนียมสูง 8 ช้ัน 

• แนวราบ บริษัทเพิ่งเริ่มดำเนินการประมาณ 2-3 ปี จำนวน 3 แบรนด์ คือ (1) ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร 
(Chewawan Pinklao-Sathorn) บ้านเดี่ยวระดับ High End (2) ชีวารมย์ (Chewarom) บ้านเดี่ยว (3) 
ชีวาโฮม (Chewa Home) ทาวน์โฮมในเขตชานเมือง 

• โฮมออฟฟิต ชีวา บิซ โฮม เอกชัย-บางบอน (Chewa Biz Home Ekachai-Bangbon) 

• โรงงานให้เช่า (Recurring Income) จำนวน 10 โรง ทีน่ิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง 

• กิจการร่วมค้า (Joint Venture) จำนวน 2 กลุ่ม (1) บริษัทร่วมธุรกิจกับนายขจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ หรือ 
คอนโดแมน ทาวน์โฮมทำเลใจกลางเมืองภายใต้แบรนด์ ฮาร์ท (Heart) (2) โอเทียม ภูเก็ต (Otium 
Phuket) โครงการที่พักอาศัยสำหรับกลุ่มลูกค้าหลังวัยเกษียณที่จังหวัดภูเก็ต 
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โครงการทีเ่ปิดตัวโครงการ ประจำปี 2562 

• คอนโดมิเนียม 3 โครงการ คือ (1) ชีวาทัย ปิ่นเกล้า มูลค่า 1,587 ล้านบาท (2) ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค 
ลาดพร้าว-โชคชัย 4 เฟส 1 มูลค่า 1,100 ล้านบาท (มูลค่ารวม 2,011 ล้านบาท) (3) ชีวาทัย เกษตร-
นวมินทร์ มูลค่า 1,700 ล้านบาท 

• แนบราม 4 โครงการ คือ (1) ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร มูลค่า 1,200 ล้านบาท (2) ชีวารมย์ นครอินทร์ 
มูลค่า 1,593 ล้านบาท (3) ชีวาโฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ มูลค่า 890 ล้านบาท (4) ชีวา บิซ โฮม เอกชัย-
บางบอน มูลค่า 765 ล้านบาท 

• กิจการร่วมค้า เมื่อช่วงสิ้นปี 2562 ทำการเปิดตัวโครงการโอเทียม ภูเก็ต มูลค่า 4,408 ล้านบาท 

ปี 2562 มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 5 แปลง คือ (1) ชีวาทัย ปิ่นเกล้า มูลค่า 1,587 ล้านบาท 
(2) ชีวารมย์ นครอินทร์ มูลค่า 1,593 ล้านบาท (3) ชีวาโฮม รังสิต-ปทุม มูลค่า 1,093 ล้านบาท (4) ชีวาโฮม 
กรุงเทพ-ปทุม มูลค่า 903 ล้านบาท (5) ชีวา บิซ โฮม เอกชัย-บางบอน มูลค่า 765 ล้านบาท และหนึ่งโครงการ
ที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ MRT อินเตอร์เชนจ์ สถานีลำสาลี ที่จะพัฒนาเป็น Condominium High 
Rise ช่ือโครงการ ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ลำสาลี 

(2) กิจกรรมสำหรับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ในปี 2562  

• ลูกค้า ภายหลังการขายสินค้าบริษัทยังคงมีบริการหลังการขายและจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับลูกค้าของ
บริษัท เช่น กิจกรรมชมภาพยนตร์ (Movie day), กิจกรรม Mini Concert, กิจกรรม Welcome home, 
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่และตรุษจีน ประกอบกับหน่วยงานชีวาแคร์ที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า
ภายหลังการขาย 

• พนักงาน ภายในปี 2562 บริษัทมพีนักงานจำนวน 188 คน จำนวนหลักสูตรที่บริษัทส่งพนักงานเข้าอบรม 
61 หลักสูตร พนักงานเข้าร่วมอบรมต่อพนักงานทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน 89.10% พนักงานเข้าร่วมอบรม
เฉลี่ยต่อหลักสูตร 5 ต่อ 1 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 พบว่า ปี 2562 บริษัทส่งพนักงานเข้าอบรม
หลักสูตร 89.10% ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 4.99% ซึ่งเป็นผลจากนโยบายลดค่าใช้จ่ายบางส่วนของ
บริษัท แต่ถึงอย่างไรบริษัทยังคงจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับแต่ละหน่วยงานอย่าง
ตอ่เนื่อง อน่ึง บริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและละลายพฤติกรรมของพนักงาน (Team 
Building), กิจกรรมร่วมทำบุญทั้งภายในและภายนอก, กิจกรรมงานเลี ้ยงปีใหม่ (New year party), 
กิจกรรมการกีฬาท้ังภายในและภายนอกร่วมกับคู่ค้าของบริษัท 

• คู่ค้า จำนวนผู้รับเหมาและผู้ขาย (Supplier) ของบริษัทรวมทั้งสิ้น 766 ราย มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวม 
2.36 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการแนวราบ 370 ราย มูลค่า 1.33 ล้านบาท และ โครงการคอนโนมิเนียม 
396 ราย มูลค่า 1.03 ล้านบาท รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น Suppliers’ Day, กิจกรรมประชุม 
สัมมนา และการแจ้งนโยบายที่สำคัญของบริษัทให้คู่ค้ารับทราบ 

• ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์การดำเนินการก่อสร้างอาจจะ
กระทบต่อชุมชนรอบข้างไม่มากก็น้อย บริษัทจึงจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ชี้แจงและให้ข้อมูลกับเพื่อน
บ้านรอบข้างโครงการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมถึงคอยรับฟังความคิดเห็นและให้ความช่วยเหลือ
กรณีที่เกิดปัญหาขึ้น เป็นกิจกรรมที่นอกเหนือไปกว่าการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA : 
Environmental Impact Assessment Report) ซึ่งเป็นเพียงการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงการ 

กิจกรรมในการดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยบริษัทให้การสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลาและ
โรงเรียนสาขา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สงเคราะห์เด็กชาวเขาที่ด้อยโอกาส โครงการ 
“ชีวาทัย พัฒนาสังคมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” โดยสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านการกีฬา 
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ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสร้างรายได้ให้นักเรียนและโรงเรียน ซึ่งเป็นการสนับสนุน
ใหเ้ด็กนักเรียนได้รับโอกาสรวมถึงสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

(3) กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

• การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC : Collective Action Coalition Against Corruption) โดยบริษัทผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก
โครงการ CAC ประจำไตรมาสท่ี 3 และ 4 ปี 2561 และรับมอบประกาศนียบัตรเมือ่เดือนกุมภาพันธ์ 2562  
ในปี 2562 บริษัทยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงและตรวจสอบมาตรการควบคุมที่มีอยู ่ว่ามีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน รวมถึงมีการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนำแนวคิดในการต่อต้านการ
ทุจริตไปเผยแพร่ให้กับคู่ค้าเพื่อให้เห็นความสำคัญเช่นเดียวกัน  

บริษัทกำหนดนโยบาย No Gift Policy เพื่อขอความร่วมมือในการงดการรับและการมอบของขวัญ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส อนึ่ง บริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เพื่อ
เป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตโดยตรงต่อผู้มีอำนาจ ซึ่งสามารถ
แจ้งเบาะแสได้หลายช่องทาง เช่น แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ, แจ้งต่อกรรมการผู้จัดการตามโครงการ
คุณฟ้องบุญฟัง, Call Center 1260 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตดังกล่าว 

• โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR : Corporate Governane Report of 
Thai Listed Companies) จากผลการสำรวจโครงการ CGR ปี 2562 บริษัทได้รับจำนวนตราสัญลักษณ์ 5 
ดาว หรือ ผลคะแนนระดับดีเลิศ (Excellent) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

• บริษัทรับรางวัล 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นของประเทศไทย  เพื่อประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้ออกแบบโครงการ ที่มีผลงานการออกแบบโครงการที่มี
คุณภาพ สวยงาม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยโครงการของบริษัทที่ได้รับรางวัลมีจำนวน 4 โครงการ 
คือ (1) ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4 (2) ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร (3) ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ 
ทองหล่อ (4)  ชีวาโฮม วงแหวน -ลำลูกกา 

• บริษัทรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ปี 2562 Outstanding Investor Relations 
Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในงาน
ประกาศรางวัล SET Awards 2019 งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดขึ้นตลอดทั้งปี 2562 เพื่อเปิดเผยข้อมลู
ของบริษัทให้แกผู่้ถือหุ้นและนักลงทุน ประกอบด้วย  

o การเข้าร่วมกิจกรรม mai FORUM 2562 ซึ่งบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลบริษัทให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ 

o การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เป็นประจำทุกไตรมาส 
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช้ีแจงผลการดำเนินการในแต่ละไตรมาสของบริษัท 

o กิจกรรมพบนักลงทุน (Roadshow) เพื่อพบปะนักวิเคราะห์ นักการตลาด ซึ่งในปี 2562 
บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ 3 แห่ง คือ (1) บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี 
เคย์เฮียน (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (3) บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก 

o กิจกรรมแถลงแผนปีให้กับสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์เพื่อรายงานแผนงานในแต่ละปีของบริษัท 
o การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst meeting) จัดขึ้นเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูล

กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน  
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o การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัท ได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ นอกเหนือจากที่ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท
บริหารงาน  

(4) ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 

• สรุปแหล่งที่มาของเงินทุน 
o ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ของบริษัท ครั้งที่ 1 (CHEWA-W1) อายุของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน วันใช้สิทธิ 3 ครั้ง คือ (1) วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 (2) วันท่ี 28 
มิถุนายน 2562  (3) การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 อัตราการใช้สิทธิ 1:1 
ในราคา 1.75 บาท จากผลการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายมีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพ warrant เป็นหุ้น
สามัญ จำนวน 700 หุ้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 
2562 จากเดิม 1,275,027,183 บาทเป็น 1,275,027,883 บาท และ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยสั่งรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 

o ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ Outstanding จำนวน 3 วง รวมเป็นจำนวนเงิน 2,184.50 ล้าน
บาท เมื่อเดือนมกราคม 2563 หุ้นกู้ครบกำหนดชำระ 1 วง จำนวน 498.50 ล้านบาท และ บริษัท
ออกหุ้นกู้อีก 1 วงในช่วงเดือนเดียวกัน ครบกำหนดชำระในปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้รับการอนุมัติ
จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 ทำให้บริษัทมีวงเงินการออกหุ้นกู้รวม 4,500 ล้านบาท ใช้
วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ของบริษัทในปัจจุบัน (หลังจากหักวงเงินที่บริษัทออกหุ้นกู้และมีการไถ่
ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว) จำนวน 2,065.20 ล้านบาท  คงเหลือวงเงิน จำนวน 2,434.80 ล้านบาท 

• สรุปข้อมูลตัวเลขที่สำคัญ ปี 2562 มูลค่าโครงการที่เปิด จำนวน 9,746 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 
สัดส่วน 326%, ยอดขาย (ยอดจอง) จำนวน 2,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สัดส่วน 20%, รายได้รวม 
1,154 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน สัดส่วน 57%, ขาดทุนสุทธิ 55 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน สัดส่วน 
121%, ยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 1,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สัดส่วน 63%  

หากพิจารณารายได้จากผลการดำเนินงาน จำนวน 1,154 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้จาก
การขายบ้าน จำนวน 438 ล้านบาท เพิ่มขึ ้นจากปีก่อน สัดส่วน 80%, รายได้จากการขายอาคารชุด 
จำนวน 676 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน สัดส่วน 72%, รายได้จากค่าเช่าโรงงาน จำนวน 25 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และรายได้อื่น ๆ จำนวน 15 ล้านบาท 

• สาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินการขาดทุนและบริษัทไม่สามารถทำรายได้ได้ตามเป้าหมาย คือ 
o ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA ของโครงการอาคารชุดล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้การก่อสร้าง

ล่าช้า ไม่สามารถรับรู้รายได้จาก backlog ภายในสิ้นปี 2562 
o การปรับมาตรฐานทางบัญชีส่งผลใหค้่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A : Selling, General 

& Administrative Expense) ในการเปิดตัวโครงการใหม่ ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที มียอดสูง
ถึงประมาณ 50 ล้านบาท 

o มาตรการ LTV หรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเช่ืออ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
ที่อยู่อาศัย ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ส่งผลให้
ลูกค้าของบริษัทหลายรายประสบปัญหาในการขออนุมัติสินเช่ือ  

(5) กลุยทธ์ และแผนการดำเนินงาน สำหรับปี 2563  

• กลยุทธ์ระยะกลาง ประกอบด้วย (1) การเติบโตจากธุรกิจของบริษัท (Organic Growth) การซื้อที่ดินเพื่อ
พัฒนาและขาย (2) การเติบโตโดยมีปัจจัยภายนอกมาช่วยให้บริษัทเติบโต (Inorganic Growth) (3) การ
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ปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม ระหว่างบ้าน อาคารชุดและโรงงานให้เช่า สัดส่วน 40%-55%-5% (4) 
กิจการร่วมค้า (Joint Venture) (5) การกระจายการลงทุนไปต่างจังหวัด  

กลยุทธ์ระยะสั้น ประกอบด้วย (1) การบริหารสินค้าคงเหลือโดยเปลี่ยนสินค้าให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้
เร็วที่สุด (2) การพิจารณาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอาคารชุดและบ้าน จำเป็นต้องพิจารณาด้วยความ
เข้มงวดมากข้ึน (3) การพิจารณาสร้างโรงงานให้เช่าที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ จังหวัดระยอง บนที่ดิน 
1 ไร่ จำนวน 4 โรง (4) การปรับการควบคุมภายในหรือระบบการจัดการภายในให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

• ความท้าทายของบริษัทในปี 2563 (1) ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวมลดลงส่งผลให้
เศรษฐกิจชะลอตัว ผู้บริโภคเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่าย (2) หนี้สินครัวเรือนอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง
จนอาจส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนจนเกิดเป็นปัญหาการพิจารณาสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย์ (3) อัตราการหดตัวของ GDP ซึ่งอาจจะบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีการ
ชะลอตัว รายได้ลดลง การจ้างงานหดตัว และส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่แย่ลง (4) มาตรการ LTV ส่งผลต่อ
การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์มีเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้น  (5) COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 

• ประมาณการรายได้ บริษัทตั้งเป้าหมายในปี 2563 จำนวน 2,000 ล้านบาท สัดส่วนการเติบโต 73% โดยมี
สินค้าคงเหลือ 1,006 ล้านบาท คาดการณ์มูลค่าก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ 4,361 ล้านบาท รวมสินค้า
คงเหลือปี 2563 ประมาณ 5,367 ล้านบาท โดยประมาณการเป้าหมายรายได้ปี 2564 ประมาณ 3,300 
ล้านบาท ทั้งนี้ เป้าหมาย ปี 2563 จำนวน 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย  

o บ้านสัดส่วน 44% ประกอบด้วย ชีวาโฮม วงแหวน – ลำลูกกา, ชีวาโฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ, 
ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร, ชีวารมย์ นครอินทร์, ชีวา บิซ โฮม เอกชัย-บางบอน, ชีวาโฮม กรุงเทพ-
ปทุม, ชีวาโฮม รังสิต-ปทุม 

o อาคารชุดสัดส่วน 56% ประกอบด้วย ชีวาทัย เพชรเกษม 27, ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก, ชีวาทัย 
ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13, ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ, ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ 

โครงการอาคารชุด 3 โครงการที่คาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2563 ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ (1) 
ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13 เริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 1/2563 (2) ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ (3) ชีวาทัย 
เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ และ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ จะ
ผ่านการรับรอง EIA ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 และจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาส 4/2563 

• โครงการทั้งหมดของบริษัทในระยะเวลา 12 ปีที ่ผ่านมา มูลค่ารวมประมาณ 26,251 ล้านบาท และ 
โรงงานให้เช่าจำนวน 10 โรง มูลค่ารวม 370 ล้านบาท โครงการทั้งหมดของบริษัท ประกอบด้วย 
o โ ค ร งก า รที ่ ปิ ด ก า รข ายทั ้ ง โ ค ร งก า ร  ( Sold out) จำนวน  8  โ ค ร งก า ร  มู ล ค่ า ร วม 

7,355 ล้านบาทประกอบด้วย (1) ชีวาทัย ราชปรารภ (2)  เดอะ สุรวงศ์  (3)  ชีวาทัย  
รามคำแหง (4) ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ (5) ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (6) ชีวาทัย  ฮอลล์มาร์ค 
แจ้งวัฒนะ (7) ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ (8) ชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง 

o โครงการที่สร้างเสร็จและกำลังเริ ่มทยอยขาย จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 8,406 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (1) ชีวาทัย เพชรเกษม 27 (2) ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก (3) ชีวารมย์ นครอินทร์ (4) 
ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร (5) ชีวา บิซ โฮม เอกชัย-บางบอน (6) ชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา (7) ชีวา
โฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ 

o โครงการที่เปิดตัวและกำลงัก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 6,888 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) 
ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4 (2) ชีวาทัย ปิ่นเกล้า (3) ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ (4) ชีวาทัย 
เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ (5) ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13 (6) โอเทียม ภูเก็ต (7) ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 
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(6) โครงการเปิดตัวใหม่ในปี 2563 
โครงการที่เปิดตัวใหม่ในปี 2563 จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 3,602 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) ชีวาโฮม 

กรุงเทพ-ปทุม (2) ชีวาโฮม รังสิต-ปทุม (3) ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ลำสาลี (4) ฮาร์ท สุขุมวิท 36 

(7) แผนการลงทุน ประจำปี 2563  
บริษ ัทวางแผนในการลงทุนในที ่ด ินสำหร ับพัฒนาเป็น  Condominium Hight Rise 1 โครงการ, 

Condominium Low Rise 1 โครงการ, ทาวน์โฮม 2 โครงการ, บ้าน 1 โครงการ, โรงงานให้เช่า 4 โรง มูลค่า
ประมาณการยอดขาย 4,550 ล้านบาท มูลค่าต้นทุนขายประมาณ 3,805 ล้านบาท 

 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19  

• เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกบ้าน ลูกค้า บริษัทมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัส COVID-19 ซึ่ง
สอดคล้องกับคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช่น จุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย, จัดให้
มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้คำแนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา, 
ลดความแออัดโดยการเว้นระยะห่าง (Social Distancing), ดูแลทำความสะอาดสถานที่ด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือ 
พร้อมท้ังฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 

• จัดให้มีแพลตฟอร์ม (Platform) ในการขายออนไลน์สำหรับลูกค้าที่สนใจโครงการต่างๆ ของบริษัท โดย
ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ข ้ อ ม ู ล ผ ่ า น เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ บ ร ิ ษ ั ท  www.chewathai .com,  เ ฟ ส บ ุ ๊ ค  
facebook.com/CHEWATHAI ,  L ine/Chewathai ,  Youtube/Chewathai  PLC,  
Instagram.com/chewathaiplc  โดยสามารถชมวิดีโอของแต่ละโครงการ ชมห้องตัวอย่างแบบ 
360 องศา เมื่อลูกค้าศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้วจึงสามารถเข้าชมโครงการ  (Walk-in) ด้วยตนเองเพื่อเปิด
การขายได้ทันที จึงเป็นช่องทางให้บริษัทสามารถขายสินค้าได้ถึงแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  

• สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 บริษัทได้เพิ่มมาตรการลดจำนวนเงินผ่อน
ดาวน์ และ ขยายเวลาการผ่อนดาวน์ เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้าที่ยังติดภาระการผ่อนดาวน์
กับบริษัท 

ในปี 2563 บริษัทจะมีการจัดกิจกรรม Company Visit เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัท หากผู้
ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ WWW.CHEWATHAI.COM  โดยกำหนดการและ
เงื่อนไขต่างๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ประธานฯ กล่าวว่า การนำเสนอผลการดำเนินการของบริษัทปี  2562 และแผนการดำเนินงานบางส่วนของปี 
2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ถูกต้องและเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 รูปแบบลิงค์ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2562 ท้ังนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี (“รอง
กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี”) เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

http://www.chewathai.com,/
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รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี เรียนช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 คณะกรรมการได้จัดทำ
งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้  

สำหรับปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกคา้ 

(“TFRS 15”) มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยจะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการ

ขายห้องชุด ซึ่งจะกระทบกับรายได้และต้นทุนขายทำให้ส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นลดลง 

• สรุปผลการดำเนินงานของปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,154.37 ล้านบาท เป็นรายได้จากกการขาย
อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,113.89 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากโครงการแนวสูง คิดเป็น 61% ของรายได้และ
โครงการแนวราบ คิดเป็น 39% ของรายได้  

• สำหรับปี 2562 เทียบกับปี 2561 บริษัทมีรายได้ลดลงจากปีก่อน 1,507.71 ล้านบาท หรือลดลง 57.51 % 
ผลกระทบมาจากรายได้จากยอดโอนกรรมสิทธ์ิของคอนโดมิเนียมลดลง 71.56% ถ้าเทียบกับปี 2561 เนื่องจาก
ปี 2562 ไม่มีโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ที่สร้างเสร็จเพื่อจะรับรู้รายได้  รวมถึงบริษัทคงเหลือโครงการพร้อม
โอนกรรมสิทธ์ิเพียง 2 โครงการ ได้แก่ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 และ ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก โดยโครงการส่วน
ใหญ่ เป็นคอนโดมิเนียมทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ในปี 2563 ถัดมา รายได้จาก
การให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง จำนวน 25.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 
จำนวน 4.88 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นปี 2562 มีผู้เช่าเต็มทุกโรงแล้ว ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทจะรับรู้รายได้ค่าเช่า
เต็มอัตรา 

• ในส่วนของความสามารถในการทำกำไรขั้นต้น ปี 2562 อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (GP 
: Gross Profit) 26.28% ลดลง 3.58% ส่วนหนึ่งมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
(“TFRS 15”) ได้รับผลกระทบประมาณ 2% 

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม จำนวน 360.15 ล้านบาท คิดเป็น 31.20% ของรายได้รวม ลดลงจากปี
ก่อน 84 ล้านบาท หรือลดลง 18.91% ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการขายที่เป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ลดลง ซึ่งก็สอดคล้องกับยอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ค่าโฆษณา และ
การตลาดเพิ่มขึ้นตามจำนวนโครงการในอนาคต ซึ่งบางโครงการยังไม่สามารถรับรู้รายได้ได้ในปีนี้จึงยังไม่
สามารถ return กลับมาเป็นกำไรได้ ทำให้บริษัทมีอัตราค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม (SG&A) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
14.60% เป็น 31.20% 

• จากผลการดำเนินงานข้างต้น ส่งผลให้บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจำนวน 55 ล้านบาท 

งบฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

• สินทรัพย์รวม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 6,404.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,938.92 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 43.42%  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สำคัญ คือ ที่ดินและต้นทุนการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 5,680.33 ล้านบาท คิดเป็น 88.70% ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 

2,518.50 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 79.65% เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการพัฒนาโครงการ โดยปี 2562 บริษัทมี

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 12 โครงการ  
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• หนี้สินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 4,663.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 2,040.06 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 77.75% โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสำหรับโครงการที่อยู่

ระหว่างก่อสร้างจำนวน 1,272 ล้านบาท และหุ้นกู้เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้นกู้ จำนวน 486 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี อายุตราสาร 2 ป ี

ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   

ครั้งท่ี 1/2561 จำนวน 498.50 ล้านบาท ครบกำหนด 17 มกราคม 2563 อัตราดอกเบี้ย  6.25% 

ครั้งท่ี 2/2561 จำนวน 1,200 ล้านบาท ครบกำหนด 7 กันยายน 2563 อัตราดอกเบี้ย  6.00% 

ครั้งท่ี 1/2562 จำนวน 486 ล้านบาท  ครบกำหนด 21 มีนาคม 2564 อัตราดอกเบี้ย  5.90% 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 1,740.45 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 101.14 

ล้านบาท หรือลดลง 5.49% เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงาน ปี 2561 จำนวน 44.62 

ล้านบาท ในอัตรา 0.035 บาทต่อหุ้น  และลดลงจากผลขาดทุนปี 2562   

• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 2.68 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย

ต่อทุน (IBD ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 2.42 เท่า 

ทั้งนี ้ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี โดย
รายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 รูปแบบลิงค์ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว 

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

คุณนุชนี อู่ทอง (ผู้รับมอบฉันทะ)  เรียนสอบถามเกี่ยวกับรายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 287% โดยประเมินว่ามีโอกาสไม่ได้รับชำระหนี้ภายในระยะเวลา 12 เดือน 

 รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี เรียนชี้แจงว่า เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
จำนวนเงิน 131.58 ล้านบาท นั้น บริษัทได้มีข้อตกลงร่วมกันในการชำระหนี้ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย, การร่วมค้า, บริษัท
ร่วม โดยบริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด ความสัมพันธ์ การร่วมค้า มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและเมื่อผู้กู้มีกระแสเงินสดเพียงพอ 
สำหรับบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ความสัมพันธ์ บริษัทร่วม มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึง
ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,027,083,356 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 69 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,027,083,356 เสียง 

หมายเหตุ  
1) วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานในรอบปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี เรียนช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้แล้ว มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรอง
ตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี)  

สำหรับปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิของงบเฉพาะกิจการจำนวน  48,554,001 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางด
จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และ การงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงด
การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการงดจัดสรรกำไรสทุธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุน
สำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,027,083,356 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 69 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,027,083,356 เสียง 

หมายเหตุ  
1) วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่เติม 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหนง่ตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนท่ีใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ 
ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี ้

(1) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ,  กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(2) พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันท่ี 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่ งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทเพ่ือเข้ามติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

บริษัทได้ขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อฯ พักผ่อนที่ห้องรับรองเพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดง
ความเห็นโดยอิสระ 

เนื่องด้วยวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล 
ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอเสนอต่อ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ
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ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสองที่เสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวม
ระยะเวลาที่ผ่านมาและระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในวาระนี้ รวมแล้วไม่เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน 
โดยเฉพาะในฐานะกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการแต่ละท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทดังนี้  
1) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ,  กรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง 

• กระตุ้นและผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
และซื่อสัตย์สุจริต 

• เป็นผู้นำของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในการกระตุ้นและผลักดันให้บริษัทให้ความสำคัญกับการนำ
หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 

• เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำ ให้ความเห็นในระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

• เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำ ให้ความเห็นในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งสำคัญ 
รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม 

• เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำ ให้ความเห็นในการกำกับ ทบทวน ให้บริษัทมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่มี
ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

2) พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

• แสดงความคิดเห็นของกรรมการอิสระอย่างเต็มที่และไม่ให้อิทธิพลใดๆ อยู่เหนือการตัดสินใจที่เป็นอิสระ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการใดๆ ของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

• เป็นผู้นำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณาโครงสรา้งและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และ การพัฒนา
กรรมการ รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ 

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการใน
บริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
จากตำแหน่งตามวาระ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งบริษัทได้แยกใบลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ประกอบด้วย  

1) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร   ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหมายเลข 5.1  
2) พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ  ลงคะแนนบัตรลงคะแนนหมายเลข 5.2 
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มติท่ีประชุม ประชุมมีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ 
(1) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร และ (2) พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
1. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร เข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,027,083,356 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 69 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,027,083,356 เสียง 

2. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ 
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,027,083,356 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 69 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,027,083,356 เสียง 

หมายเหตุ  
1) วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่เติม 

ประธานฯ เชิญกรรมการที่ถูกเสนอช่ือฯ กลับเข้าห้องประชุม และ ช้ีแจงให้กรรมการทั้ง 2 ท่านรับทราบมติที่ประชุม
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เลขานุการบริษัท เรียนช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษัท.. ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษิทั
ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
และลงมติ..”  

ในการนี ้ได้ผ่านกระบวนการกลั ่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณา
ค่าตอบแทนจากผลประกอบการ ประกอบกับขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับ
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บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ที่เป็นตัวเงินในอัตราเท่ากับปี 2562 และ งดจ่ายเงินโบนัสให้แก่
กรรมการประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน สำหรับผลประโยชน์อ่ืนใดไม่มี  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนรายเดือน     ค่าเบี้ยประชุม 
ประธานกรรมการ    60,000 บาทต่อเดือน 60,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการ     10,000 บาทต่อเดือน 40,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการอิสระ    10,000 บาทต่อเดือน 20,000 บาทต่อครั้ง 

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ) 
2.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

    ค่าเบี้ยประชุม 
ประธานกรรมการบริหาร      100,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการบริหาร (ท่ีมิได้มสี่วนร่วมในการบริหาร)    60,000  บาทต่อครั้ง 

2.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
    ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ      40,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการตรวจสอบ       20,000 บาทต่อครั้ง 

2.3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
    ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   40,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    20,000 บาทต่อครั้ง 

2.4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
    ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ     10,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการกำกับดูแลกิจการ      5,000 บาทต่อครั้ง 

2.5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
    ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง     10,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการบริหารความเสีย่ง      5,000 บาทต่อครั้ง 

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 
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มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ซ่ึงมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,027,083,356 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 69 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,027,083,356 เสียง 

หมายเหตุ  
1) วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่เติม 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

รองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบัญชี เรียนช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญตัิ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) กำหนดให้ “ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจำปีแต่งตั้งผูส้อบบัญชี 
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกได้” 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 6 ราย ได้แก่ 

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และ เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยจึงสังกัดบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน 

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มคีวามสมัพันธ์และ/หรอืส่วนได้เสยีระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / ผู้บริหาร / 
ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อย อนึ่ง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 (Audit Fee) สำหรับบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,670,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 
2562 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3 ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เพิ่มเติม 
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การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังกล่าว ได้ผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแล้ว  

วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2563  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2563 ดังนี้ 
1. อนุมัติการแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ประจำปี 2563 โดยอนุมัติให้ (1) คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
3182 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 3 ปี และ/หรือ (2) คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 3 ปี และ/หรือ (3) คุณพิมพ์ใจ 
มานิตขจรกิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 6 ปี 
และ/หรือ (4) คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 เป็นผู้สอบ
บัญชีกับบริษัทมาแล้ว 3 ปี และ/หรือ (5) คุณรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 5659 เป็นผูส้อบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 3 ปี และ/หรือ (6) คุณอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 2 ปี เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อย  

2. อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,670,000 บาท และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของ
บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,027,083,356 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 69 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,027,083,356 เสียง 

หมายเหตุ  
1) วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่เติม 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่
กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม   

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่
ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมท้ังเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง
บริษัทขอน้อมรับไว้เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนพัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เกิดความพึงพอใจ
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.  

 

      _____________________________________ 
          (นายชาติชาย พานิชชีวะ)  
                ประธานท่ีประชุม  

                                                                      

 
                                                                        _____________________________________ 

          (นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก) 
      เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 


