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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 
 

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 
ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 

ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงขอความร่วมมือ
ผู้จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมซึ่งแสดงใน
เอกสารนี้อย่างเคร่งครัด 
1. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทจัดที่นั่ง

ประชุมจำกัดประมาณ 50 ที่นั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

2. หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
2.1. กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบ

แสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19 โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง 
2.2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม 
2.3. บริษัทไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดประชุม  
2.4. เสนอแนะให้สอบถามและแสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนในกระดาษคำถาม 

 

 

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น. 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบยีน ซึ่งพิมพ์บารโ์ค้ด มาในวนัประชมุ 
ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม 
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บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ช้ัน 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
______________________________ 

 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชีวาทยั จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอช่ือให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
4.  ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี 
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
7. ช้ีแจงขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และ เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในวันประชุม 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุม 
10. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมประชุม 
11. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) 
12. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
13. แผนทีส่ถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
14. รายงานประจำปี 2563 และ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 (QR Code) 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที ่2/2564 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดารินเอ ช้ัน 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขที่ 662 
ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2563  โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจัดส่งสำเนารายงาน
การประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว  
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  ได้มีการบันทึกอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายงาน
ประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 
ในรูปแบบลิงค์ QR Code 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ โดยรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในรูปแบบลิงค์ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนีแ้ล้ว 

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 

วัตถปุระสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

 

รายการตามงบการเงินรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที ่(ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์รวม  6,404 6,683 
หน้ีสินรวม 4,664 4,822 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,740 1,861 
รายไดร้วม 1,122 1,634 
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (68) 99 
กำไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (55) 120 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (0.04) 0.09 
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

การลงมติ   มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนนิงานในรอบปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตผุล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้แล้ว มาตรา 115 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท
ข้อ 44 ห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ท้ังนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัท
จ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลัง
หักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจใน
การพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 
เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแส
เงินสดของบริษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น 

 สำหรับปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการจำนวน  139,871,337 บาท และมีกำไร
สะสม จำนวน 293,570,160 บาท จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสทุธิประจำปี 2563 
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 
6,993,566.86 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.55 ของทุนจดทะเบียน และ 

 ขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0209 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,648,083 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.05 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หัก
สำรองตามกฏหมายรวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ถึงไม่เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายปันผลแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึง
ปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่
ผา่นมาดังนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 
กำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการ (บาท) 153,698,823 293,570,160 
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (บาท) (48,554,001) 139,871,337 
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (บาท) (55,064,495) 120,438,980 
จำนวนหุ้นสามัญท่ีออกจำหน่าย (หุ้น) 1,275,027,883 1,275,027,883 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 
เงินปันผลจา่ยต่อหุ้น  - 0.0209 
รวมเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น (บาท) - 26,648,083 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่องบการเงินรวม (%) - 22.13 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่องบเฉพาะกิจการ (%) - 20.05 
กำไรต่อหุ้นของงบการเงินรวม (บาท) (0.04) 0.09 
กำไรตอ่หุ้นของงบเฉพาะกิจการ (บาท) (0.04) 0.11 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 
2563 จำนวน  6,993,566.86  บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.55 ของ
ทุนจดทะเบียน และ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 
0.0209 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  26,648,083 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.05 ของกำไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะกจิการหลังหักภาษี หักสำรองตามกฏหมายรวมถึงเงินสำรองอื่นๆ 

 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพือ่สิทธิรับเงิน
ปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 

ทั้งนี ้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มคีวามแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 
17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทกุครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับ
เข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระ จำนวน 3 คน ดังนี ้

1) นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ กรรมการบริหาร 
2) นายบุญ ชุน เกียรติ  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร  

กรรมการกำกับดูแลกจิการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3) นายพินิจ หาญพาณิชย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
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ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่า กรรมการ
ทั้งสาม (3) คน เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้งสาม (3) คน กลับเข้าดำรง
ตำแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การ
เป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอ
ช่ือเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 ซึ่ง
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ามายังบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้ (1) นางสมหะทัย พานิชชีวะ (2) นายบุญ ชุน 
เกียรติ และ (3) นายพินิจ หาญพาณิชย์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เพราะบุคคลทั้งสามล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ประวัติการทำงานทีด่ี มีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสาม (3) คน ได้
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าบุคคลทั้งสาม (3) ที่เสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระรวมระยะเวลาที่ผ่านมาและระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในวาระ
นี ้รวมแล้วไม่เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะในฐานะกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่
จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งสาม (3) คน คือ (1) นางสมหะทัย พานิชชีวะ (2) นายบุญ ชุน 
เกียรติ และ (3) นายพินิจ หาญพาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

การลงมต ิ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ได้กำหนด
ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับ
ของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้นจะพิจารณาและลงมติ  

  ในการนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนโดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการ ประกอบกับขนาด
ของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกลเ้คียงกบับริษัท 
กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ที่เป็นตัวเงินใน
อัตราเท่ากับปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไป 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

ปี 2563 
(บาท/เดือน) 

ปี 2564 
(บาท/เดือน) 

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

เบีย้ประชุม (บาท/ครั้ง) (บาท/ครั้ง) 
ประธานกรรมการ 60,000 60,000 
กรรมการ 40,000 40,000 
กรรมการอิสระ 20,000 20,000 

เบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ) 
 

รายการ 
ปี 2563 

(บาท / ครั้ง) 
ปี 2564 

(บาท / ครั้ง) 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหาร (ท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร) 
- กรรมการบริหาร (ท่ีเป็นผู้บริหาร) 

 
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 
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รายการ 

ปี 2563 
(บาท / ครั้ง) 

ปี 2564 
(บาท / ครั้ง) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 
10,000 
  5,000 

 
10,000 
  5,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
10,000 
  5,000 

 
10,000 
  5,000 

 
เนือ่งจากการกำหนดผลประโยชน์พิเศษปี 2564 ของคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งผ่าน

การกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของ
ธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมี
มูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ดังรายละเอยีดต่อไปนี ้ 

คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ยกเว้นเฉพาะ
กรรมการผู้จัดการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 
266,480.83 บาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการ  

ผลประโยชน์อื่นใด ปี 2563 ปี 2564 
โบนัสกรรมการ -ไม่มี- กำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสให้แก่กรรมการ ยกเว้น กรรมการผู้จัดการ เป็นจำนวนเงิน

ท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลท่ีประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 266,480.83 
บาท โดยให้ประธานบริษัทเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการ 

อื่นๆ -ไม่มี- -ไม่ม-ี 

 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงิน และเป็นผลประโยชน์อื่นใด (ท้ังนี้ ไม่
รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานท่ัวไป) สำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในอัตราเท่ากับปี 2563 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ  ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์พิเศษ สำหรับ
กรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแล้ว 

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญช ีจำนวน 4 
ราย ได้แก ่
1) คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ 
2) คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 
3) คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 
4) คุณรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 

แห่งบริษัท สำนักงาน อวีาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าทีต่รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และนอกจากนี้เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย จึงสังกัดสำนักงาน อีวาย จำกัด 
เช่นเดียวกัน 

ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบ
บัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริษัท (Audit Fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าปี 

2563 เป็นจำนวน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.32 ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit 
fee) เพิ่มเติม 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี จำนวน 4 ราย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจำป ี2564 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกนิ 1,550,000 บาท   

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 
2564 และอนุมัติ ให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี  2564 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่ เกิน 
1,550,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน 
อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และ คณะกรรมการจะดูแลให้
สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา 

   ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

การลงมติ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระราชกำหนด”) มีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนด โดยมีรายละเอียดของพระราชกำหนดปรากฏตามสิ่งท่ี
ส่งมาด้วย12 บริษัทจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นในข้อ 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35 และ นำเสนอการมอบ
อำนาจให้บุคคลที่บริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 
รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทมีดังน้ี 

 
ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับท่ีขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 24.  
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ
องค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานใน
ที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธาน
กรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้าง
มาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็น
เสียงช้ีขาด 

ข้อ 24.  
ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่
ประชุมแห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธาน
กรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานท่ีประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุม
อาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้ าร่วมประชุมและ
ดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็
ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการ
ประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดั งกล่าวมีผล
เช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในที่
ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับนี ้
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้าง
มาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับท่ีขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็น
เสียงช้ีขาด 

ข้อ 25.  
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน
เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธีอ่ืน และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ข้อ 25.  
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
ทั้งนี้  ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย 
โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 31.  
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
สามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่
สิบห้า (45) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือ
หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุม
ผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวย

ข้อ 31.  
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
สามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่
สิบห้า (45) วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือ
หุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุม
ผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและอำนวย
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับท่ีขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือ
หุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้ มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

ความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือ
หุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้ มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 
ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้อง
ปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้
บังคับในขณะนั้นหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายและข้อบังคับนี้ 

ข้อ 32.  
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ
นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้
ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน 
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
กำหนดก็ได้ 

ข้อ 32.  
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ
นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้
ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สาม (3) วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้
และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยอาจจัดเก็บ
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
กำหนดก็ได้ 
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับท่ีขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 33.  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัด
ไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใน
กรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม 

ข้อ 33.  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่ง
เดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็น
องค์ประชุม  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไป
แล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 

ข้อ 34.  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
คนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 

ข้อ 34.  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับท่ีขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 35.  
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง
มีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด 
ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก
การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วน

ที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัท

มหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า

กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
ห รื อ ก ารค วบ ร วม กิ จ ก ารกั บ บุ ค ค ล อื่ น โด ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
ของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
(ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้อง

ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อ 35.  
ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษั ททั้ งหมดหรือ

บางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือ

บริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า

กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
ห รื อ ก ารค วบ รวม กิ จ ก ารกั บ บุ ค ค ล อื่ น โด ย มี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
ของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุน้กู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอืน่ 
(ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้อง

ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วย
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การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในข้อ 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35 และ นำเสนอการมอบอำนาจ
ให้บุคคลที่บริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน  

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

  ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2564 และ เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.chewathai.com) รวมทั้งแจ้งผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จนถึง 11 มกราคม 2564 นั้น 
บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และ เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 

 บริษัทกำหนดให้วันท่ี 2 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชือ่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุและ
ออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน
วันที่ 9 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที ่30 เมษายน 2564 

 ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 
น. ณ ห้องแมนดารินเอ ช้ัน 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 รายละเอยีดแผนทีต่ามสิ่งที่ส่งมาด้วย13  โดยผู้ถอืหุ้นสามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อเป็นการรักษา
สิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุน้ได้  

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง
นำมาแสดงในวันประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง 
การประชมุผู้ถอืหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6  

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

  (นายชาติชาย พานิชชีวะ) 
  ประธานกรรมการ 

http://www.chewathai.com/

