
 

1 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2564 
ของ 

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีท่ี 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

  

เริ่มประชุมเวลา 14.03 น. 

นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเรียนชี้แจง
มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (โควิด -19) สำหรับการจัดการประชุมตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ดังนี ้
1) บริษัทจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้อง

กรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้าบริเวณสถานท่ีจัดประชุม 
2) บริษัทกำหนดการจัดที่นั่งประชุมจำกัดจำนวน 50 ที่น่ัง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดย
กำหนดหมายเลขท่ีนั่งให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นน่ังตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ใน
การติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น 

3) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทจะดำเนินการประชุมให้กระชับและไม่จัดเตรียมไมโครโฟน
สำหรับการสอบถามในที่ประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อม
ระบุ ชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้นท่ีถือ พร้อมทั้งระบุลำดับวาระการประชุมที่สอดคล้องกับคำถามดังกล่าว และส่งคำถามแก่
เจ้าหน้าท่ี ณ จุดลงทะเบียน หรือภายในห้องประชุม 

4) บริษัทงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทจะจัดเตรียมชุดอาหารว่างให้ท่านผู้ถือ
หุ้นนำกลับ 

5) ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย หรือ Face shield ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม 

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนช้ีแจงการนับองค์ประชุม ดังน้ี 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 "เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้
ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้
ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” 
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ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม” 

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 60 ราย และรับมอบฉันทะ 27 ราย 
รวม 87 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,011,856,696 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 79.36 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด ณ 
วันกำหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) วันท่ี 2 มีนาคม 2564 มีจํานวนหุ้นรวม 1,275,027,883 หุ้น 
ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็น
ประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น.." จึงเรียนเชิญ นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2564 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้
ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 และ นำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มี QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 11 มีนาคม 2564   

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ
ฉันทะและผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากนั้นมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการบริษัทเป็น
ผู้ดำเนินการประชุมตามขั้นตอนต่อไป 

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ คือ (1) คณะกรรมการบริหาร 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ  (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (5) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กล่าวแนะนำผู้บริหารบริษัท ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่เข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 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) พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
(ไม่มี) 
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จำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน กรรมการผูเ้ข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม  
1) นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธ์ิชัย   รองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบัญชี 
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) นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1) ผู้แทนบริษัทผูส้อบบัญชีจาก บริษทั สำนักงาน อีวาย จำกัด 

(1) นางสาวนวภรณ์ คูโค่  ผู้ตรวจสอบบัญช ี
(2) นางสาวจรวยพร บรรเลงรมย ์ ผู้ตรวจสอบบัญช ี

2) ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษทั กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 
(1) นายกุดั่น สุขุมานนท์  ที่ปรึกษากฎหมาย 
(2) นางภาสิตา นานานุกลู  ที่ปรึกษากฎหมาย 

การตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท กุดั่น แอนด์ 
พาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ตรวจสอบใน
การลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้ น
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อนึ่ง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถ
ส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมสังเกตการณ์ 2 ราย คือ (1) นางสาว
ศิริภรณ์ รุธิระวุฒิ และ (2) นางนิศานาถ ศรีเงินงาม 

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ้ 

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) เรียนชี้แจงรายละเอียดการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุม ซึ่งจะช่วยลด
ระยะเวลาในขั้นตอนการนับคะแนนในแต่ละวาระให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ทราบผลทันที วิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระการประชุม และช้ีแจงขั้นตอนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 

• การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงท่ีเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้น
แต่ละคน มีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง  สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง
มาในใบมอบฉันทะแล้ว ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก ในการออกเสียงการลงคะแนน ให้ผู้
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ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติ ในช่องใดช่องหนึ่งว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด มี
การทำเครื่องหมายในการลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าแก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีการลง
ลายมือช่ือกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และไม่นำมาคำนวณคะแนนเสียง 

• เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เมื่อจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระ
การประชุม ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ที่ได้ฝากคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร
ไว้ ณ จุดลงทะเบียน และที่มอบใบคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปด้วย
ความกระชับ บริษัทจะตอบคำถามในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ โดยขออนุญาตไม่นำคำถามขึ้นอ่านท้ังหมดในทีน่ี้ 
โดยจะตอบคำถามท่ีเหลือบนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลัง 

หลังการตอบข้อซักถาม ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ 
หรือต้องการงดออกเสียงในวาระนั้นยกมือข้ึน จะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน 
o กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออก

เสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่
คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม 

o กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ประธานฯ จะ
ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น และ ส่งบัตรลงคะแนนเสียงท่ีได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะ
วาระนั้น ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้น ประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมด  

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนมาแต่ละวาระแล้ว ว่าเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ลงไว้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

• ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่าน ที่
บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงโดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้ง ออก
นอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แต่งตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วขณะที่ลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการ
ประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในวาระแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอเก็บ
บัตรลงคะแนนภายหลังจากผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลด
ระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตร และการรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้นได้รวดเร็วขึ้น อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 

• ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบาย
ให้เข้าใจได้  โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุม เผยแพร่เป็นคลิปไฟล์ บนเว็ปไซต์ของ
บริษัท WWW.CHEWATHAI.COM เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป 
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ประธานฯ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ ในการเสนอวาระ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที ่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที ่1 

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซ่ึงได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563  และได้
จัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้
ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
ซ่ึงได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,001,680,937 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 83 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 1,001,680,937 เสียง 

หมายเหตุ   

• วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

• ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 15 ราย คิดเป็นจํานวนเสียง 6,196,666 เสียง 

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายบุญ ชุน เกียรติ เรียนช้ีแจงภาพรวมของบริษัทในปี 2563  
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1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
(1) คอนโดมิเนียม ประกอบด้วย (1.1) ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อาคารชุด Hi-end (1.2) ชีวาทัย (1.3) ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค  
(2) แนวราบ ประกอบด้วย (2.1) ชีวาวัลย์ (2.2) ชีวารมย์ (2.3) ชีวาโฮม (2.4) ชีวา บิซ โฮม  
(3) กิจการร่วมค้า หรือ Joint Venture ประกอบด้วย (3.1) ชีวา ฮาร์ท (3.2) ออร์เทียม ภูเก็ต  

ปี 2563 บริษัทเปิดตัว 4 โครงการ คือ 1) อาคารชุด ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรญัฯ 13 และ ทาวน์โฮม 2 โครงการ คือ 2) 
ชีวาโฮม รังสติ – ปทุม และ 3) ชีวาโฮม กรุงเทพ – ปทุม 4) Joint Venture ชีวา ฮาร์ท สุขมุวิท 62/1  

2. ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ต่างล้วนเป็นผูม้ีสว่นได้เสียที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มแรกที่สำคัญ
ที่สุดคือ ลูกค้า ในปีท่ีผ่านมาเนือ่งจากเป็นปีท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทไดล้ดกิจกรรมบางรายการลง 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการแต่ก่อนหน้าน้ันบริษัทไดม้ีการจดักิจกรรมสำหรับลูกค้าอย่างหลากหลาย อาทิ มินิคอนเสริต์, 
ทำบุญโครงการ, Open House, Work shop และสำหรับลูกคา้ที่โอนห้องชุด โอนบ้าน บริษัทมีการดูแลลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงงานบริการหลังการขายโดยฝ่ายชีวาแคร ์

ปี 2563 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 143 คนลดลงจากปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 188 คน โดยบริษัทได้จัดหลักสูตรให้
พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตลอดทั้งปีจำนวน 40 หลักสูตร โดยเน้นเป็นการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรการโควิด-19 มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมสูงถึง 99.28% หรือเฉลี่ย 4 คนต่อ 1 หลักสูตร และจาก
มาตรการโควิด-19 บริษัทเดินหน้าทำการตลาดออนไลน์ จึงเน้นการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการเป็น mini-Influencer 
หรือ blogger ซึ่งเป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งของยุคปัจจุบัน รวมถึงนโยบายลดการจ้างงานบุคคลภายนอกในการเป็น
นายแบบ นางแบบโดยหันมาใช้พนักงานทำหน้าที่ทดแทน 

คู่ค้ามีจำนวนทั้งสิ้น 227 รายรวมมูลค่าจัดซื้อจัดจ้าง 1,736 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 170 รายและโครงการ
แนวสูง 79 ราย โดยบริษัทให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้าเช่นกัน อาทิ กิจกรรมอบรมสัมมนา งานทำบุญ 
และการเยี่ยมชมกิจกรรมของคู่ค้า  

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการก่อนการจัดหาที่ดินเพื่อการพัฒนาจนถึงเริ่มต้นการก่อสร้าง บริษัทได้ให้
ความสำคัญกับชุมชน เพื่อนบ้านรอบข้างโดยการเข้าไปแนะนำตัว ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดีต่อกัน รวมถึงมีช่องทางให้เพื่อนบ้านสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือโดยเฉพาะปัญหา
ติดขัดใดๆ จากผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง 

บริษัทยังคงให้การสนับสนุนนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยการสนับสนุน
งบประมาณในการว่าจ้างและจัดหาครูผู้สอนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมไปถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและวัฒนธรรมพื้นถิ่นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

3. กิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยผ่านกระบวนการประเมนิ
ตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด บริษัทยังคงเฝ้า
ระวังความเสี่ยงและตรวจสอบมาตรการควบคุมที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน รวมถึงมีการจัด
ฝึกอบรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนนโยบายงดการให้



 

7 

 

หรือรับของขวัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว สำหรับช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
สามารถติดต่อได้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

อน่ึง ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 บริษัทได้รับคะแนนในระดับ 5 
ดาวหรือระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แสดงถึงความมุ่งมั่นที่บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึง
ปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกซึ่งเป็นไปตามหลักการ CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวัง
ของนักลงทุน รวมถึงผลคะแนนตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทผ่านการประเมิน
คะแนน 100% ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 เช่นกัน 

นักลงทุนสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสเพื่อให้ผู้สนใจ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงนักวิเคราะห์ได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โดยเฉพาะในรูปแบบการให้ข้อมูลผ่าน Video Conference เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการโควิด-19 
อาทิ กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (opportunity day), การประชุมนักวิเคราะห์ และการแถลงแผนปี 2563 
ให้กับสื่อมวลชน, roadshow จำนวน 3 แห่ง คือ 1) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 2) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก 
จำกัด 3) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลของบริษัทต่อนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ทั้งสาม
แห่ง เป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมเชิญผูถ้ือหุ้น นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการเมื่อเดือนกันยายน 2563 ณ โครงการชีวาทยั 
เกษตร-นวมินทร์  

4. ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 มูลค่าเปิดโครงการทั้งหมด 2,586 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7,160 ล้าน
บาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 73% โดยปี 2562 มีการเปิดโครงการแนวราบ 4 โครงการ ซึ่งการจัดสรรที่ดินบริษัทนับมูลค่า
โครงการที่เปิดโครงการทั้งหมด แต่โครงการแนวราบจะแบ่งเป็น 4-5 เฟส โดยใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีในการพัฒนาพื้นที่ 
จึงเห็นว่าปี 2562 มีมูลค่าการเปิดโครงการที่ค่อนข้างสูง 

• บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 2,238 ล้านบาท ลดลงกว่าปีก่อนเพียงเล็กน้อยจำนวน 92 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 4% 
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเพราะอยู่ในสถานการณ์โควิด-19  

• รายได้รวม 1,643 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 514 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 46%  

• กำไรสุทธิ 120.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 175 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 319% 

• ยอดขายรอรับรู้รายได้ (backlog) 2,178 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 606 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 39% 

• รายได้จากผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย  
o โครงการแนวราบ 823 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นสัดส่วน 88% 
o โครงการแนวสูง 799 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นสัดส่วน 18% 
o รายได้อื่นๆ 21 ล้านบาท จากดอกเบี้ยหรือค่าเช่าจากโรงงาน 

ปี 2563 บริษัทขายโรงงานจำนวน 10 โรง ณ นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง ซึ่งเป็นโรงงานที่สร้างมา 7-8 ปี เมื่อ 
2 ปีที่ผ่านมามีผู้เช่าเต็มทั้ง 10 โรง และมีผู้สนใจเสนอซื้อโรงงานทั้ง 10 โรงโดยให้ราคาเสนอซื้อที่ค่อนข้างดีบริษัทจึง
พิจารณาการขายโรงงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ในราคาขาย 460 ล้านบาท รวมถึงผู้ซื้อได้มีเงื่อนไขให้
บริษัทดูแลโรงงานทั้ง 10 โรงต่อไปเป็นระยะเวลา 10 ปีมีค่าบริหารเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาทต่อปี บริษัทมีกำไรจาก
การขายโรงงานท้ังสิ้น 213.80 ล้านบาท 
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บริษัทออกหุ้นกู้ จำหน่ายไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,792.70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจำหน่ายหุ้นกู้
เพิ่ม 316 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายชำระคืนหุ้นกู้จำนวน 486 ล้านบาท และใน
เดือนกรกฎาคม 2564 จะมีหุ้นกู้ครบกำหนดชำระจำนวน 250 ล้านบาท อน่ึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินทั้งหมด 4,500 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 บริษัทใช้วงเงิน
สำหรับการออกหุ้นกู้ หลังจากหักวงเงินที่บริษัทออกหุ้นกู้และมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ดั งกล่าว จำนวน 1,622.90 ล้านบาท 
คงเหลือวงเงินจำนวน 2,877.10 ล้านบาท 

กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานปี 2564 ปีแห่งโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม อีกทั้งในปี 2563 
ยังเป็นปีแห่ง LTV ของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ถือว่าบริษัทได้รับผลกระทบเป็นสองเท่า โควิด-19 
ทำให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไม่ได้ โดยเฉพาะชาวจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ที่เป็ นกลุ่มลูกค้าหลักของผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ กำลงัซื้อหลายหมื่นยูนิทที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้ หรือแม้แต่ลูกค้าที่มีความต้องการแต่ไม่
สามารถซื้อได้ ส่งผลให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายดังกล่าวหันมาขายสินค้าตลาดในประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า
หลักของบริษัท ทำให้ในปีท่ีผ่านมามีการแข่งขันที่สูงมากเกิดการลดราคา จัดทำโปรโมช่ันอย่างมากทำให้ GP ของทุกค่าย
มีผลกระทบรวมถึงบริษัทด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 บริษัทใช้กลยุทธ์ตัดราคาของ
บางโครงการเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง ประกอบกับปี 2563 จำนวนหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งมาตรการ 
LTV ยังส่งผลให้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถกู้ได้หรือแม้แต่กู้ได้ไม่เต็มจำนวน  ต่างเป็นปัจจัย
สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  

ความสนใจของผู้บริโภคในปี 2563 ไม่ได้ลดลงจะมีแค่เพียงช่วงที่ประเทศประกาศเคอร์ฟิวในช่วงเดือน 3-4 ซึ่งลูกค้า
หลายรายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ออกจากบ้าน จากนั้นประมาณช่วงเดือน 5 ลูกค้าเริ่มกลับเข้าเยี่ยมชมโครงการเพิ่มขึน้ 
อาจเป็นผลจากมาตรการ work from home หรืออาจเป็นเพราะคนที่อาศัยในคอนโดมิเนียมหันมาสนใจทาวน์โฮมหรือ
บ้านมากขึ้นหรือคนที่อาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวใหญ่เริ่มย้ายออกมาอยู่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ทำให้ในช่วงเดือน 5-6 ลูกค้า
ให้ความสนใจโครงการแนวราบอย่างมากประกอบกับโปรโมชั่นการขายในช่วงดังกล่าวมีข้อเสนอที่แรงมาก ส่งผลให้
ยอดขายในช่วงไตรมาส 2-3 สูงเพิ่มขึ้นพอสมควร ถึงอย่างไรก็ยังคงมีลูกค้าบางกลุ่มที่ไม่สามารถกู้ผ่านตามเหตุผลที่กล่าว
ไปแล้วข้างต้น ในระยะเวลา 1-2 ปีข้างหน้าหากสถานการณ์ทางการเงินดีขึ้น อาจจะกลับมามีกำลังซื้ออีกครั้ง 

ปี 2564 บริษัทประเมินว่าโครงการแนวราบยังสามารถขายได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อวัคซีนเริ่มทยอยฉีดให้ประชาชนกระจาย
เพิ่มมากขึ้น คาดว่าสิ้นปีหลายประเทศอาจเริ่มเปิดประเทศ กำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์จะกลับมาดีขึ้นตามลำดับ ดังนั้น 
ภาพรวมกลยุทธ์และแผนการดำเนินการมีดังนี้  

1) การสรรหาที่ดินเพื่อการพัฒนา เนื่องจากบริษัทประเมินว่าเศรษฐกิจข้างหน้ากำลังจะดีขึ้น ประกอบกับเน้นการเร่ง
ระบายสินค้าคงเหลือเพื่อให้สภาพคล่องเพิ่มขึ้น ให้สามารถลงทุนในโครงการใหม่ๆ ซึ่งบริษัทเน้นจุดเด่นในเรื่อง
คุณภาพและการบริการหลังการขาย  

เป้าหมายปี  2564 จำนวน 2,500 ล้านบาท ประกอบด้วย backlog ที่โอนจากปีก่อนจนถึงปัจจุบัน จำนวน 1,611 
ล้านบาท จากโครงการชีวาทัยเรสซิเดนซ์ทองหล่อและชีวาทัยฮอลล์มาร์คลาดพร้าว-โชคชัย 4 คาดว่าจะสร้างเสร็จ
ในไตรมาส 1/2564 และเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในภายในไตรมาส 1-3 น้ี 
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บริษัทตั้งเป้าสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนาจำนวน 3 แปลง สำหรับแนวสูง Low-rise จำนวน 2 โครงการและแนวราบ 1 
โครงการ คาดว่าจะมีมูลค่าโครงการประมาณ 2,800 ล้านบาท มูลค่าลงทุนประมาณ 1,300 ล้านบาท โดยทำเลที่
บริษัทสนใจหากอยู่ในกรุงเทพมหานครอาจเป็นเขตบางนา พระโขนง อ่อนนุช ลาดกระบัง คันนายาว หรือหากอยู่
ในเขตปริมณฑลอาจเป็นจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม เป็นต้น 

อนึ่ง บริษัทยังคงมีที่ดินจำนวน 1 แปลง ณ นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง เนื้อที่ 13 ไร่ ซึ่งบริษัทซื้อที ่ดิน
มาแล้วประมาณ 8 ปีแต่ยังไม่ได้ทำการพัฒนา ทั้งนี้ สามารถสร้างโรงงานได้ประมาณ 4 โรงงาน โดยบริษัทยังคงรอ
ให้สถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นก่อนการตัดสินใจลงทุน 

2) โครงการของบริษัทจำนวนท้ังสิ้น 25 โครงการ มลูค่าประมาณ 25,000 ล้านบาท ประกอบด้วย  
1) โครงการที่จำหน่ายหมดแล้ว หรือ sold out 8 โครงการ คือ (1) ชีวาทัย ราชปรารภ (2) เดอะ สุรวงศ์ (3) ชี

วาทัย รามคำแหง (4) ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ (5) ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (6) ชีวาทัย  ฮอลล์มาร์ค 
แจ้งวัฒนะ (7) ชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง (8) ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ 

2) โครงการแนวราบ 7 โครงการ คือ (1) ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร (2) ชีวารมย์ นครอินทร์ (3) ชีวา บิซ โฮม เอก
ชัย-บางบอน (4) ชีวาโฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ (5) ชีวาโฮม วงแหวน – ลำลูกกา (6) ชีวาโฮม รังสิต-ปทุม (7) 
ชีวาโฮม กรุงเทพ – ปทุม 

3) โครงการอาคารชุด 7 โครงการ คือ (1) ชีวาทัย เพชรเกษม 27 (2) ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก (3) ชีวาทัย ฮอลล์
มาร์ค จรัญฯ 13 (4) ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ (5) ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ (6) ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค 
ลาดพร้าว-โชคชัย 4 (7) ชีวาทัย ปิ่นเกล้า  

4) 4) Joint Venture จำนวน 3 โครงการ คือ (1) ชีวา ฮาร์ท สุขุมวิท 36 (บริษัทถือหุ้น 70%) (2) ชีวา ฮาร์ท 
สุขุมวิท 62/1 (บริษัทถือหุ้น 70%) (3) ออร์เทียม ภูเก็ต  (บริษัทถือหุ้น 25%) 

ปี 2564 เปิดตัวโครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4 เฟส 2 ซึ่งได้เริ่มต้นการก่อสร้างแล้ว ในขณะที่เฟส 
1 เพิ่งสร้างเสร็จและเริ่มการขายแล้ว 75%  

อน่ึง บริษัทจะมีการจัดกิจกรรม Company Visit เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถกรอก
รายชื่อในแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ โดยกำหนดการและเง่ือนไขต่างๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลังครับ 

ประธานฯ กล่าวว่า การนำเสนอผลการดำเนินการของบริษัทปี  2563 และแผนการดำเนินงานบางส่วนของปี  2564 
คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง
และเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 รูปแบบลิงค์ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

นายประพนธ์ บูรณประพฤกษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามว่า ปี 2563 หากไม่มีการขายโรงงานบริษัทจะมีผล
ขาดทุน ซึ่งในปี 2564 บริษัทจะกลับมามีกำไรได้หรือไม่ 

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 
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นายบุญ ชุน เกียรติ เรียนชี้แจงว่า หากบริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย 2,500 ล้านบาท คาดว่าบริษัทน่าจะทำ
กำไรได้ ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนเนื่องจากการลดราคาสินค้า แต่ในช่วงสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท
ได้ปรับ GP ให้กลับสู่อัตราปกติแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี ้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย เรียนช้ีแจงว่า 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าวได้ผา่น
การตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดย
ผู้สอบบัญชีมีความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการหรือ MD&A รายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 รูปแบบลิงค์ QR Code 
ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้  

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,643.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 514.51 ล้านบาทหรือคิดเป็น
สัดส่วน 45.58% ทั้งนี้ บริษัทมีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาขาย 460 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจาก
การขายทรัพย์สินดังกล่าว โดยบันทึกกำไรพิเศษสำหรับงวดการดำเนินงานท่ียกเลิก รับรู้กำไรจำนวน 213.80 ล้านบาท ส่งผล
ให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 120.43 ล้านบาท ซึ่งปีก่อนบริษัทมีผลขาดทุน 55.07 ล้านบาทคิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้น 
318.69% และมีอัตรากำไรสุทธิ 7.33% 

• รายได้รวมของบริษัท ประกอบด้วย  
o รายได้จาการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,622.25 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 98.72% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น

จากปีก่อนจำนวน 508.36 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 45.64%   
o รายได้อื่น จำนวน 21.07 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 1.28% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.15 ล้าน

บาทคิดเป็นสัดส่วน 41.22%  

• ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น 
o ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,285.16 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 463.98 ล้านบาทคิดเป็น

สัดส่วน 56.50% เป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มข้ึน  
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o อัตรากำไรขั้นต้นของการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากปีก่อน 26.28% เป็น 20.78% เนื่องจากมีการปรับราคา
ตามสถานการณ์เพื่อเร่งระบายสินค้าคงเหลือ 

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจำนวน 393.66 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 40.29 ล้านบาทหรือคิดเป็น
สัดส่วน 11.40% หากเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม บริษัทมีอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม
ลดลงจากปีก่อนจาก 31.30% เป็น 23.96% 

• ส่วนแบ่งจากเงินลงุทนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 
o ส่วนแบ่งจากการลงทุนในการร่วมค้าเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งการลงทุนในบริษัท ชีวาทัย ฮับซูน จำกัด ซึ่งบริษัทถือ

หุ้นในสัดส่วน 50%  
o บริษัท ชีวาฮาร์ท จำกัด บริษัทถือหุ้นสัดส่วน 70% ทำให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการรว่ม

ค้า 4.04 ล้านบาท  
o ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง 

จำกัด บริษัทได้ทำสัญญาร่วมทุนถือหุ้น 25% บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 
7.85 ล้านบาท 

• จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บริษัทมีการบันทึกกำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกจำนวน 213.80 
ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 120.43 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 175.50 ล้าน
บาทหรือเพิ่มข้ึนสัดส่วน 318.69% และมีอัตรากำไรสุทธิ 7.33%  

• งบแสดงฐานทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย สินทรัพย์รวม จำนวน 6,683.01 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 278.70 ล้านบาทหรือเพิ่มข้ึน 4.35% หนี้สินรวม จำนวน 4,822.12 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 158.26 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,860.89 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120.44 ล้านบาท 

• สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น 4.35% ตามที่กล่าวข้างต้นเพิ่มขึ ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียน คือ ที่ดินและต้นุทนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ ้นจำนวน 374 ล้านบาทเพิ่มขึ้นในอัตรา 6.79% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน บริษัทมีการจำหน่าย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ทำให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคงเหลือ 78.48 ล้านบาท
ลดลง 71.74% เงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  จำนวน 204.53 ล้านบาท
เพิม่ขึ้น 55.44% 

• หนี้สินรวมจำนวน 4,822.12 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.39% เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
การออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคต  

• ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,860.89 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสัดส่วน 6.92% เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2563  

• อัตราหนี้สินต่อทุนหรือ D/E ratio ลดลงเป็น 2.59 เท่าและอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหรือ IBD ratio ลดลงเป็น 
2.18 เท่า 

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
ทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามวา่ TFRS 9 และ TFRS 16 มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร 

ประธานฯ มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย เรียนช้ีแจงว่า 

• TFRS 9 แทบไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมบริษัท ไม่ได้จดทะเบียนลดมูลค่าและไม่มีการด้อยค่า 
รวมถึงเงินกู้ยืมเป็นอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาดอยู่แล้ว และ ส่วนค่าเผื่อหนี้ของบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้  ในปี 2563 
ประมาณ 0.2 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เช่าร้านค้า ณ โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 

• TFRS 16 ส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าสำนักงานกับสัญญาเช่ารถยนต์ 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามผู้สอบบัญชีว่า  

• อ้างอิงรายงานประจำปี หน้า 207 บริษัทได้ใช้ข้อผ่อนปรนตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศหรือไม่  
กรณีได้ใช้มีเรื่องอะไรบ้าง และมีเหตุผลอย่างไร  และในปี 2564 จะมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างไรเมื่อไม่ใช้ข้อผ่อนปรน 

• อ้างอิงรายงานประจำปี หน้า 190 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ระบุว่ารายการขายของกลุ่มบริษัทมี
ความซับซ้อน ขอให้ยกตัวอย่างรวมถึงลงรายละเอียดของรายการดังกล่าว 

ประธานฯ มอบหมายใหต้ัวแทนผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตอบข้อซักถามตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ 

นางสาวนวภรณ์ คูโค ่เรียนช้ีแจงว่า  

• จากข้อซักถามที่อ้างอิงรายงานประจำปี หน้า 207 ข้อผ่อนปรนทางวิชาชีพทางบริษัทเลือกใช้ข้อส่วนลดค่าเช่า คือ ทาง
บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่า นั่นคือ บริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่าจากทางผู้เช่า ผู้ให้เช่าสำนักงานออฟฟิตประมาณ 20% ต่อเดือน 
ซึ่งในแง่ของมาตรฐานบบัญชีทางสภาวิชาชีพมีวิธีบันทึกบัญชีให้เป็นพิเศษว่าให้เอาส่วนลด ลดในงบกำไรขาดทุนได้เลย 

• จากข้อซักถามที่อ้างอิงรายงานประจำปี หน้า 190 การซื้อขายระหว่างบริษัทกับรายย่อย สัญญาการซื้อขายจะมี
รายละเอียดแตกต่างกันออกไปในแต่ละฉบับ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินของรายการดังกล่าวไม่สามารถระบุ
ได้ สำหรับ 20% ที่ได้รับจากผู้ให้เช่าซึ่งจำนวนเงินไม่เยอะมาก ทั้งนี้ บริษัทใช้ข้อนี้เพียงข้อเดียว 

นายสุเมธ ธรรมโชต ิ(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามกรรมการผู้จดัการเกี่ยวกับ joint venture หากมีผูส้นใจสามารถ
ติดต่อกับใครหรือตดิต่ออย่างไร 

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายบุญ ชุน เกียรติ เรียนชี้แจงว่า ผู้สนใจสามารถติดต่อกรรมการผู้จัดการ หรือ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการพัฒนาธุรกิจ โดย
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ภายหลังการประชุม 



 

13 

 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุน้มาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามว่า 

• สภาพคล่องของบริษัทภายหลังจากปิดงบการเงิน ซึ่งมีรายการกู้ยืมจำนวน 35 ล้านบาทจากกรรมการบริษัท อัตรา
ดอกเบี้ย 7.5% อายุไม่เกิน 1 ปี  

• รายการดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 22 ล้านบาทเป็น 66 ล้านบาท ในปี 2564 จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

• ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทจะมีหุ้นกู้ครบกำหนดชำระจำนวน 250 ล้านบาท บริษัทมีการเตรียมความพร้อมในการ
ชำระหรือไม่ 

• บริษัทชำระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการแล้วหรือยัง 

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายบุญ ชุน เกียรติ เรียนช้ีแจงว่า 

• เงินกู้ยืมจากกรรมการ เมื่อบริษัทต้องการเงินทุนจะมีการระดมเงินทุนจาก operation อาทิ ในช่วงไตรมาส 1/2564 ที่
บริษัทจะต้องจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ประมาณ 100 ล้านบาท บริษัทต้องการระดมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมาใช้ในระยะสั้น จึง
พิจารณาเงินกู้ยืมจากกรรมการโดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับหุ้นกู้ คือ 7.5% ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม 

• รายการดอกเบี้ยจ่าย ปัจจุบันยังไม่สามารถประมาณการดอกเบี้ยจ่ายของทั้งปี ซึ่งวิธีการที่บริษัทชำระคืนหุ้นกู้ตามแนวโน้ม
ในปีที่ผ่านมาจำนวน 1,200 ล้านบาท บริษัทออกหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาทและใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในจ่ายเพิ่มอีก 
200 ล้านบาท ทำให้หุ้นกู้ที่ outstanding น้อยลง และในไตรมาส 1/2564 ที่ผ่านมา หุ้นกู้ครบกำหนดชำระจำนวน 500 
ล้านบาท บริษัทออกหุ้นกู้จำนวน 300 ล้านบาทและใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในจ่ายเพิ่มอีก 200 ล้านบาท ดังนั้น แนวโน้ม
ของดอกเบี้ยหากหุ้นกู้ลดลงดอกเบี้ยของทั้งปีก็น่าจะลดลง ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาการขยายธุรกิจเพิ่มเติมด้วย 

• หุ้นกู้ครบกำหนดชำระจำนวน 250 ล้านบาท ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทยังมี backlog ทีก่ำลังเร่งโอนกรรมสิทธิ์
จำนวน 1,600 ล้านบาท สามารถนำไปสำรองจ่ายได้ อีกทางเลือก คือ บริษัทอาจพิจารณาออกหุ้นกู้เพิ่มเติม 

• การชำระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ บริษัทยังไม่ได้ชำระคืนเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไข 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ  จึง
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,011,856,696 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 87 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 1,011,856,696 เสียง 
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หมายเหตุ   

• วาระนี้จะต้องไดร้ับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

• ผู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 4 ราย คิดเป็นจํานวนเสียง 10,175,759 เสียง 

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานใน
รอบปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี ้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย เรียนช้ีแจงว่า  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ
บริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ
ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน นอกจากน้ีแล้ว มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยั งมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการใน
อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) 
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของ
บริษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น 

สำหรับปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการจำนวน  139,871,337 บาท และมีกำไรสะสม จำนวน 293,570,160 
บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของ
งบเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 6,993,566.86 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.55 ของทุนจดทะเบียน และ 

ขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.0209 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
26,648,083 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.05 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หักสำรองตามกฏหมายรวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลแตค่ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราการจ่ายเงิน
ปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  

บริษัทกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันท่ี 30 เมษายน 2564 

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกำไร
สุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 
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วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงิน
ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,011,856,696 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 87 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 1,011,856,696 เสียง 

หมายเหตุ   

• วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

• วาระนี้มไีม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เรียนช้ีแจงว่า 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า 
“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้า
จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนท่ีใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้น
จากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1) 
นางสมหะทัย พานิชชีวะ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร 2) นายบุญ ชุน เกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
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กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3) นายพินิจ หาญพาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลเสนอช่ือ
บุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
เพื่อเข้ามติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

บริษัทได้ขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอช่ือฯ พักผ่อนท่ีห้องรับรองเพื่อความโปร่งใสและผู้ถือหุ้นสามารถอภิปรายได้โดยอิสระ  

เนื่องด้วยวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึง
ขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระรวมระยะเวลาที่ผ่าน
มาและระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในวาระนี้ รวมแล้วไม่เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะในฐานะ
กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

กรรมการแต่ละท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทดังนี้  
1) นางสมหะทัย พานิชชีวะ  

• เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี 
รวมถึงติดตามให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามแผนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด 

• เป็นผู้แนะนำ เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

2) นายบุญ ชุน เกียรติ  

• เป็นผู้กระตุ้นและผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สุจริต 

• เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำให้บริษัทให้ความสำคัญกับการนำหลักการ และแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
สำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 

• เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำ ให้ความเห็นในการกำกับ ทบทวน ให้บริษัทมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่มีความ
เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

3) นายพินิจ หาญพาณิชย์  
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• เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำ ให้ความเห็นในระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

• แสดงความคิดเห็นของกรรมการอิสระอย่างเต็มที่และไม่ให้อิทธิพลใดๆ อยู่เหนือการตัดสินใจที่เป็นอิสระเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการดำเนินการใดๆ ของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 
ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ปรากฏอยู่ในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ ซึ ่งบริษัทได้แยกใบลงคะแนนให้ผู ้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ประกอบด้วย  

1) นางสมหะทัย พานิชชีวะ  ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหมายเลข 5.1 
2) นายบุญ ชุน เกียรติ  ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหมายเลข 5.2 
3) นายพินิจ หาญพาณิชย์ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหมายเลข 5.3 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ 1) นางสมหะทัย พานิชชีวะ และ 2) นายบุญ ชุน เกียรติ และ 3) นาย
พินิจ หาญพาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสมหะทัย พานิชชีวะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,011,856,696 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 87 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 1,011,856,696 เสียง 

2. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายบุญ ชุน เกียรติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
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มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,011,856,696 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 87 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 1,011,856,696 เสียง 

3. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งต้ังนายพินิจ หาญพาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,011,856,696 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 87 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 1,011,856,696 เสียง 

หมายเหตุ   

• วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

• วาระนี้มไีม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

ประธานฯ เชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อฯ กลับเข้าห้องประชุม และ ชี้แจงให้กรรมการทั้ง 3 ท่านรับทราบมติที่ประชุมอนุมัติ
แต่งตัง้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564              

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เรียนช้ีแจงว่า 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้
บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท.. ทั้งนี้ ข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เ บี้ยประชุม 
บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ 

ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากผล
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ประกอบการ ประกอบกับขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ที่เป็นตัวเงินในอัตราเท่ากับปี 2563  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 
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 (ที่มิได้มีส่วนร่วมในการบริหาร)    60,000  บาทต่อครั้ง 

2.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
    ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ      40,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการตรวจสอบ       20,000 บาทต่อครั้ง 

2.3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
    ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    40,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     20,000 บาทต่อครั้ง 

2.4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
    ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ     10,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการกำกับดูแลกิจการ      5,000 บาทต่อครั้ง 

2.5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง     10,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการบริหารความเสี่ยง      5,000 บาทต่อครั้ง 

อีกทั้ง การกำหนดผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่า
ตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท  



 

20 

 

คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ยกเว้นเฉพาะกรรมการ
ผู้จัดการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 266,480.83 
บาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการ  

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที ่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแ ละ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564              

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเหน็ใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564           

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564                  

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,011,856,696 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 87 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 1,011,856,696 เสียง 

หมายเหตุ   

• วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

• วาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี ้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย เรียนช้ีแจงว่า 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ 
“ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปแีต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจะแต่งตั้งผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกได ้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี ประจำปี 2564 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชี จำนวน 4 ราย ได้แก ่
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1) คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 5 ปี และ/หรือ 
2) คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 7 ปี และ/หรือ 
3) คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 5 ปี และ/หรือ 
4) คุณรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 5 ปี  

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และนอกจากนี้เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย จึงสังกัดสำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน 

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท และบริษัทย่อย อนึ่ง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบญัชี
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริษัท (Audit Fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าปี 2563 เป็น
จำนวน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.32 ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เพิ่มเติม 

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแล้ว  

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบ
บัญชี ประจำปี 2564 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2564 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,011,856,696 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 87 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 1,011,856,696 เสียง 
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หมายเหตุ   

• วาระนี้จะต้องไดร้ับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

• วาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เรียนชี้แจงว่า พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระราช
กำหนด”) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดดังกล่าว บริษัทจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการ
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นในข้อ 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35 และ นำเสนอการมอบอำนาจให้บุคคลที่
บริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทมีดังน้ี 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับท่ีขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 24.  
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็น
ประธานในที ่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที ่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ในกรณีที ่ม ีรองประธานกรรมการอยู ่ให ้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานที ่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู ่ในที ่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้าง
มาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) 
เพื่อเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 24.  
ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่
ประช ุมแห่ ง เด ียวก ันหร ือ เป ็นการประช ุมผ ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั ้งหมดจึงจะครบองค์
ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้ ในกรณีที ่มีรอง
ประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ กรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในท่ีประชุม
อาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ
ดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่า
การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมี
ผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม



 

23 

 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับท่ีขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
และข้อบังคับนี้ 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้าง
มาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) 
เพื่อเป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 25.  
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็
ได้ 

ข้อ 25.  
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดย
จดหมายอิเล ็กทรอนิกส ์ก ็ได ้ ซ ึ ่งจะต้องจ ัดส ่งภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัดให้มีการ
จัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 31.  
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า
การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร ้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ ้นที ่จำหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ข้อ 31.  
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า
การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร ้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ ้นที ่จำหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับท่ีขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี
ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที ่ปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นที ่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 
33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ทีเ่กิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง
และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี
ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที ่ปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นที ่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 
33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าว
ต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
นั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้ 

ข้อ 32.  
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็น
หนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื ่องที ่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื ่องดังกล่าว และ

ข้อ 32.  
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็น
หนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื ่องที ่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื ่องดังกล่าว และ
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับท่ีขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วันก่อนวันประชุม ทั ้งนี ้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็น
ท ี ่ต ั ้ งสำน ักงานใหญ ่ของบร ิษ ัท หร ือท ี ่อ ื ่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ 

จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วันก่อนวันประชุม ทั ้งนี ้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยหากการ
ประช ุ มผ ู ้ ถ ื อห ุ ้ นคราวใด เป ็นการประช ุมผ ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรค
นี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วยโดย
อาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็น
ท ี ่ต ั ้ งสำน ักงานใหญ ่ของบร ิษ ัท หร ือท ี ่อ ื ่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ 

ข้อ 33.  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้อง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
หุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา
นัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม
ใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลัง
นี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 33.  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุม
แห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกว่ายี ่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของ
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัด
ไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และใน
กรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม 
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับท่ีขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 34.  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี
ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู ่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

ข้อ 34.  
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่าน
สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที ่ประธานกรรมการไม่อยู ่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัต ิหน้าที ่ได ้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที ่ประชุม ถ้าไม ่ม ีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่ง
มาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

ข้อ 35.  
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้น
หนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน
เรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี ่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุ้นซึ ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั ้งหมดหรือ

บางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือ

บริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า

กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื ่นใดเข้าจัดการธุรกิจของ
บริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมหน ังส ือบร ิคณห์สนธ ิ  หรือ
ข้อบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิม่หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ข้อ 35.  
ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคน
ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื ่องนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ และมติของที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึง่เป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั ้งหมดหรือ

บางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือ

บริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า

กิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื ่นใดเข้าจัดการธุรกิจของ
บริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน 
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับท่ีขอเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
(ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า

ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

(ง) การแก ้ไขเพิ ่มเต ิมหน ังส ือบร ิคณห์สนธ ิ  หรือ
ข้อบังคับของบริษัท 

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

ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในข้อ 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35 และ นำเสนอการมอบอำนาจให้บุคคลที่บริษัทมอบหมาย ในการจด
ทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เปน็ไป
ตามคำสั่งของนายทะเบียน 

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

 
เห็นด้วย 1,011,856,696 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 87 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 1,011,856,696 เสียง 
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หมายเหตุ  

• วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

• วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

วาระที่ 9 : พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนา
บริษัท ในประเด็นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เรียนช้ีแจงว่า  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
กำหนดว่า “เมื่อท่ีประชุมดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมี
หุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก
ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ (ผู้ถอืหุน้มาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามว่า 

• จุดเด่นของโครงการชีวาทัยมีอะไรบ้าง 

• มุมมองและโอกาสในการพัฒนาสนิค้าและบริการของชีวาทัย ท่ีให้ความสนใจด้าน IT และ aging 

• ข้อเสนอแนะ จากเดิมบริษมัมีรายได้ค่าเช่าโรงงานเป็นรายได้ประจำ แต่ปัจจุบันขายโรงงานดังกล่าวแล้ว บริษัทควรหา
โครงการอื่นชดเชยรายได้ที่หายไปดังกล่าว 

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายบุญ ชุน เกียรติ เรียนช้ีแจงว่า 

• จุดเด่นของบริษัท บริษัทได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรรหาที่ดินที่ดีและเหมาะสมที่สุด  ประกอบกับ design และ 
function ที่ทันสมัยและดีที่สุด นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้วบริษัทยังให้ความสำคัญกับงานบริการหลังการขายและ
คุณภาพของสินค้า คุณภาพในที่นี้ คือ การที่บริษัทสร้างอาคารชุดหรือบ้านที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค อาทิ มาตรฐานการ
ตรวจสอบ zero defect จากข้อมูลสถิติบริษัทสามารถทำคุณภาพให้เป็น zero defect ในสัดส่วนสูงถึง 80% ของจำนวน
ลูกค้าที่มาตรวจห้อง ในประเด็นนี้เป็นจุดเด่นที่บริษัททำได้ค่อนข้างดีและเป็นเรื ่องที่ค่อนข้างยากที่จะมีผู ้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์รายใดจะทำมาตรฐานดังกล่าวได้ 

• การพัฒนาสินค้าและบริการ 
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o มุมมองด้าน IT ซึ่งบางโครงการของบริษัท อาทิ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์, ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ, ชีวาทัย 
ปิ่นเกล้า บริษัทจะมีระบบควบคุม home automation แถมในทุกห้อง รวมถึงระบบ Video Conference, 
ระบบจัดการสิ่งต่างๆ ผ่านมือถือ, อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องสามารถควบคุมผ่านมือถือ, ภายในห้องรวมถึงส่วนกลาง
ของคอนโดมิเนียมสามารถดู CCTV ผ่านมือถือได้ 

o มุมมองด้าน aging บริษัทร่วมทุนกับโครงการออร์เทียม ภูเก็ต ซึ่งบริษัทถือหุ้น 25% มีการพัฒนาหมู่บ้าน
สำหรับคนวัยเกษียณอายุ บริษัทได้ร่วมเรียนรู้กับ partner และอยู่ในช่วงศึกษาประสบการณ์หากสถานการณ์
เหมาะสม บริษัทอาจพิจารณาพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 

• ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ บริษัทจะนำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม 
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัท
ขอน้อมรับไว้เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนพัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เกิดความพึงพอใจภายใต้
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

ปิดประชุมเวลา 15.56 น. 

 

      _____________________________________ 
          (นายชาติชาย พานิชชีวะ)  
                ประธานท่ีประชุม  

                                    

                                                                                             
_____________________________________ 

          (นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก) 
      เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


