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หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำาปี 2565 
บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ 

เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงขอความร่วมมือผู้จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทำาความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด
1. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทจัดที่นั่งประชุมจำากัดประมาณ 50 

ที่นั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวม
ทั้งคำาแนะนำาหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2. หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2.1. กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัด

กรองโรคโควิด-19 โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
2.2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
2.3. บริษัทไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดประชุม 
2.4. เสนอแนะให้สอบถามและแสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนในกระดาษคำาถาม

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 13.00 น.
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำาแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม
ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
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1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ช้ัน 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------- 

       วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจำปี 2564 
2. รายงานผลการดำเนินงานของบรษิัทประจำปี 2564 
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอช่ือให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
4.  ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญช ี
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 
7. ช้ีแจงขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และ เอกสารจำเป็นทีต่้องใช้ในวันประชุม 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. คำบอกกล่าวการคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคลสำหรับการประชุม 
10. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมประชุม 
11. มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 

2019 (โควิด-19) 
12. สรุปรายละเอียดที่สำคญัของหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ถือหุ้นเดมิ

ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
13. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้ง

ที่ 2 (CHEWA-W2) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทฯ ที่จองซื้อและไดร้ับจัดสรรหุน้กู้
แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

14. แบบรายงานการเพิ่มทุน 
15. แผนที่สถานท่ีจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
16. แบบแสดงรายการข้อมลูประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564 และ รายงานการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (QR Code) 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขที่ 662 ถนน
พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 
 
 

 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  

2 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซ่ึงได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  
โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งใหก้บัผู้
ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอแจ้งให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งน้ี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 16 ในรูปแบบลิงค์ QR Code 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
ของบริษัท ในรอบปี 2564 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
รูปแบบลิงค์ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีแล้ว 

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 
2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

รายการตามงบการเงินรวม 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 
สินทรัพย์รวม  6,683 6,760 
หน้ีสินรวม 4,822 4,856 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,861 1,904 
รายได้รวม 1,634 2,137 
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 99 91 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 120 70 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 0.09 0.06 
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ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชรีับ
อนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

การลงมติ   มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานใน
รอบปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้แล้ว มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจาก
เงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือ
เพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น 

 สำหรับปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการจำนวน  87,083,900 บาท และมีกำไรสะสม 
จำนวน 354,005,981 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุน
สำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 4,354,195 บาท คิดเป็น
อัตราร้อยละ 0.34 ของทุนจดทะเบียน และ 

 ขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0259 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 33,091,881 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หักสำรองตามกฏหมาย
รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลและ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผล ที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2564 
กำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการ (บาท) 293,570,160 354,005,981 
กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (บาท) 139,871,337 87,083,900 
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (บาท) 120,438,980 70,133,670 
จำนวนหุ้นสามัญท่ีออกจำหน่าย (หุ้น) 1,275,027,883 1,275,027,883 
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  0.0209 0.0259 
รวมเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น (บาท) 26,648,083 33,091,881 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่องบการเงินรวม (%) 22.13 47.18 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2564 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่องบเฉพาะกิจการ (%) 20.05 40.00 
กำไรต่อหุ้นของงบการเงินรวม (บาท) 0.09 0.06 
กำไรต่อหุ้นของงบเฉพาะกิจการ (บาท) 0.11 0.07 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 
จำนวน  4,354,195 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.34 ของทุนจดทะเบียน และ 
อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0259 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิน้  
33,091,881 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หัก
สำรองตามกฏหมายรวมถึงเงินสำรองอื่นๆ 

 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลใน
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที ่29 เมษายน 2565 

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 
กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม  (1/3) ของ
จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่ง
อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลาก
กัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 
จำนวน 2 คน ดังนี ้
1) นายชาติชาย พานิชชีวะ  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

2) นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน 

กรรมการบริหารความเสี ่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้งสอง 
(2) คน เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้งสอง (2) คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
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รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็น
กรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพื่อกลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดเสนอช่ือบุคคลเข้ามายังบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้ (1) นายชาติชาย พานิชชีวะ (2) นางสุภาภรณ์ 
บุรพกุศลศรี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
เพราะบุคคลทั้งสองล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสอง (2) คน ได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด สามารถปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

สำหรับการเสนอชื่อ นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 7 ปี หาก
ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีวาระรวม 10 ปีต่อเนื่องกัน เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า นางสุภาภรณ์ บุรพ
กุศลศรี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลากหลายซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและ
ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายประกอบกับมีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
อิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ ทั้งสอง (2) คน คือ (1) นายชาติชาย พานิชชีวะ และ (2) นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้าม
มิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท 
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ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทใน
รูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ  

  ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยยึดถือแนว
ปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากผลประกอบการ ประกอบกับขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่า
ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ที่เป็นตัวเงินในอัตราเท่ากับปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไป 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 
ค่าตอบแทนรายเดือน 

ปี 2564 
(บาท/เดือน) 

ปี 2565 
(บาท/เดือน) 

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

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

เบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ) 
 

รายการ 
ปี 2564 

(บาท / ครั้ง) 
ปี 2565 

(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 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ 

 
10,000 
  5,000 

 
10,000 
  5,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
10,000 

 
10,000 
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รายการ 

ปี 2564 
(บาท / ครั้ง) 

ปี 2565 
(บาท / ครั้ง) 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง   5,000   5,000 

เนื่องจากการกำหนดผลประโยชน์พิเศษปี 2565 ของคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market 
Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ยกเว้นเฉพาะกรรมการ
ผู้จัดการ เป็นจำนวนเงินท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 330,918.81 บาท โดยให้
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการ  

ผลประโยชน์อื่นใด ปี 2564 ปี 2565 
โบนัสกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสให้แก ่กรรมการ 

ยกเว้น กรรมการผู้จัดการ เป็นจำนวนเงินท้ังสิ้นไม่เกินร้อย
ละ 1 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย 
หรือ ไม่เกิน 266,480.83 บาท โดยให้ประธานบริษัทเป็นผู้
จัดสรรผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการ 

กำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสให้แก่กรรมการ 
ยกเว้น กรรมการผู้จัดการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศ

จ่าย หรือ ไม่เกิน 330,918.81 บาท โดยให้ประธาน
บริษัทเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการ 

อื่นๆ -ไม่ม-ี  

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงิน และเป็นผลประโยชน์อื่นใด (ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
สวัสดิการที่ให้กับพนักงานท่ัวไป) สำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท ี ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือห ุ ้นอนุมัต ิการกำหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในอัตราเท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ  ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์พิเศษ สำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่าน
การกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการแล้ว 

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย ได้แก ่
1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

2) นางสาวรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ 

-ไม่มี-

CHEWA-SE01
Typewriter
-
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3) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 และ/หรือ 

4) นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8368 

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกลา่ว
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำ
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  และนอกจากนี้
เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชี
บริษัทย่อย จึงสังกัดสำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน 

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีค วามเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัท 
(Audit Fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท อัตราเท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-
audit fee) เพิ่มเติม 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 
4 ราย ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 
2565 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท   

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี จำนวน 4 ราย ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 
และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท และ
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จั ดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด
ระยะเวลา 

   ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

การลงมติ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการใช้เงิน ดังนี้ โครงการ
คอนโด ชีวาทัย ปิ่นเกล้า เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 100.00 ล้านบาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งปลูก
สร้างและสาธารณูปโภคในโครงการ และโครงการคอนโด ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว - โชคชัย 4 
จำนวนไม่เกิน 200.00 ล้านบาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค ในการ
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ขยายโครงการเฟสที่ 2 บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษัทให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 4,251 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 
300,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่
เกิน 300,000,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 4,251 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มี สิทธิได้รับการ
จัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่
จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จอง
ซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิของตน (จนกว่าจะ
ไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1)  ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้น
กู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อ
เกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจดัสรร
หุ้นกูแ้ปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร 

2)  ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้น
กู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกิน
สิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย 

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของ
บริษัท ในครั้งนี้ต่อไป 

โดยมีสรุปสาระสำคญัของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12  

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนโดยมี
ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด และยังไม่เกิดผลกระทบ Dilution ทันที โดยผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้
ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับ
การจัดสรรอย่างไรก็ดีในกรณทีี่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท ทั้งจำนวน
จะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกำไร ดังนี้ 

- ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ร้อยละ 16.39 

- ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ร้อยละ 16.39 
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อย่างไรก็ตาม หากมีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิครั ้งที่ 2 
สามารถดูรายละเอียดในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับ Dilution Effect ได้ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13  

โดยเมื่อเทียบผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นกับความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสาร
หนี้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ในอนาคต ถ้าหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัท และจะได้รับ
ดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือ 
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของ
บริษัทได้ตามสัดส่วนท่ีกำหนดไว้ ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น
ในอนาคต 

ทั้งนี้ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1)  กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่
ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง
สภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลา
ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ แปลงสภาพ วิธีการ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ 

2)  เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การ
เปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอ
ผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

3)  มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้น
ในนามของบริษัทและ 
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4)  ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 
เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่
ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 
300,000 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายไม่เกิน 300,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุน
เพิ่มเติมในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดสำหรับแผนการใช้เงิน ดังนี้  เพื่อใช้ใน
โครงการคอนโด ชีวาทัย ปิ่นเกล้า เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาท โดยนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคในโครงการ และเพื่อใช้ในโครงการคอนโด ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว - 
โชคชัย 4 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 200.00 ล้านบาท โดยนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งปลูกสร้างและ
สาธารณูปโภค ในการขยายโครงการเฟสที่ 2 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ ถือเป็น
การวางรากฐานและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทั้งโครงสร้างทางการเงินในโครงการต่างๆ ของบริษัทและ
สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัทในอนาคต และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีโอกาสลงทุนในบริษัทเพ่ิมในราคา
เหมาะสม 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) 
จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท บริษัทจึงดำเนินการออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) ชนิดระบุผู้ถือ 
และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้
แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) 
จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี  นับจากวันที่ได้ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคา
การใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียด สำคัญของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั ้งที ่ 2 (CHEWA-W2) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  
ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 

 ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ใน
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2)  ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและ
ภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ค รั้งที่ 2 
(CHEWA-W2)  เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการ
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ออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ
จัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัก และ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2)  และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 
(CHEWA-W2) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) รวมทั้งเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 
รวมถึงหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ การใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CHEWA-W1) ที่ครบกำหนดอายุไปเมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2562 รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,032,664,424 หุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการลด
ทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและไม่ได้จัดสรรดังกล่าว  

 โดยบริษัทมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,032,664,424.00  บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจำนวน 2,307,692,307.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,307,692,307  หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,275,027,883.00 บาท แบ่งออกเป็น 
1,275,027,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังมิไดจ้ำหน่าย ซึ่ง
คงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 282,664,196 หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจาก
การจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลอีกจำนวน 928 หุ้น และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CHEWA-W1) ที่ครบกำหนดอายุไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 
จำนวน 749,999,300 หุ้น รวมเป็นจำนวนท้ังสิ้น 1,032,664,424 หุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของ
บริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2 ,307,692,307.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ ้นสามัญจำนวน 
2,307 ,692,307  ห ุ ้น ม ูลค ่าที ่ตราไว ้ห ุ ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 
1,275,027,883.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื ่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ และให้บุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังน้ี 

 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,275,027,883 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสอง
       หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสาม
       บาท) 

  แบ่งออกเป็น  1,275,027,883 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสอง
       หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสาม
       หุ้น) 

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  (หนึ่งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น:   
  หุ้นสามัญ   1,275,027,883 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสอง

       หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสาม
       หุ้น) 

  หุ้นบุริมสิทธิ  - หุ้น   (-)” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนและการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 2  (CHEWA-W2) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก
จำนวน 550,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจำนวน 1,275,027,883 หุ ้น มูลค่าที ่ตราไว้หุ ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน  
1,825,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,825,027,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 250,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2  (CHEWA-W2) จำนวน 300,000,000 หุ้น 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน
ทั้งสิ้น 550,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 1,275,027,883 ห ุ ้ น  ม ูลค ่ าท ี ่ตราไว ้ห ุ ้นละ 1.00 บาท เป ็นท ุนจดทะเบ ียน  จำนวน  
1,825,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,825,027,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน  550,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 13  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ และให้บุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและ
เพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังน้ี 

 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,825,027,883 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านสอง
       หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสาม
       บาท) 

  แบ่งออกเป็น  1,825,027,883 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านสอง
       หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสาม
       หุ้น) 

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1.00 บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแยกออกเป็น:   
  หุ้นสามัญ   1,825,027,883 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านสอง

       หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสาม
       หุ้น) 

  หุ้นบุริมสิทธิ   - หุ้น  (-)” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 14  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 12 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวนทั้งสิ้น 
550,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 
1,275,027,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน  1,825,027,883 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,825,027,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน  550,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 

บริษัทจึงเสนอให้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 550,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Right 
Offering) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000 หน่วย โดยกำหนดราคาหน้าตั๋ว 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วย
หุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000.00 บาท 

 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ ้นสามัญของบริษัท ครั ้งที ่ 2 (CHEWA-W2) จำนวนรวมทั้งสิ ้นไม่เกิน 
300,000,000 หุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2  (CHEWA-W2)  คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้น
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 550,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ  1) รองรับการออกเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพ และ 2) รองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้ง
ที่ 2 (CHEWA-W2) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 15  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั ้น บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.chewathai.com) รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2565 นั้น บริษัทขอเรียน
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และ เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 

http://www.chewathai.com/
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 บริษัทกำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 
เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 29 เมษายน 2565 

 ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ 
ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 รายละเอียดแผนท่ีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย15 โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออก
เสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัท 
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายช่ือ 
และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้  

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมา
แสดงในวันประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้
ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6  

 ขอแสดงความนับถือ 
  

  (นายชาติชาย พานิชชีวะ) 
  ประธานกรรมการ 
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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 จำนวนหุ้นที่ถือ 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 
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม (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 นำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีมี 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 รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น
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 ดังนี ้

• การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จัดเตรียมให้ 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 ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

• ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่าน ที่
บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนัน้ 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 ้จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 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
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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 กำลังซื้อหลายหมื่นยูนิทที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้ 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 ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 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 ดังกล่าวได้ผ่าน
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 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัท 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 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
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 ท้ังนี้ บริษัทใช้ข้อนี้เพียงข้อเดียว 

นายสุเมธ ธรรมโชต ิ(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามกรรมการผู้จดัการเกี่ยวกับ joint venture หากมีผูส้นใจสามารถ
ติดต่อกับใครหรือตดิต่ออย่างไร 

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายบุญ ชุน เกียรติ เรียนชี้แจงว่า ผู้สนใจสามารถติดต่อกรรมการผู้จัดการ หรือ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการพัฒนาธุรกิจ โดย
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ภายหลังการประชุม 
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นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) 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 

• ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 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 ในอัตราหุ้นละ 0.0209 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
26,648,083 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.05 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หักสำรองตามกฏหมายรวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราการจ่ายเงิน
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 เบี้ยประชุม 
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  
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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 ่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
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 ได้แก่ 
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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 ุมแห ่ 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
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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 ให้ เรียกว่า
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
ระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้
ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี
ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

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

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
ที่ต ั ้ 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 หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่า

กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื ่นใดเข้าจัดการธุรกิจของ
บริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน 

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

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

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

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

(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 หุ้น = 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 (ผู้ถือหุน้มาด้วยตนเอง) 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 
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ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยประจำปี 2564 ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง ที่ทำให้ตลาด
อสังหาริมทรัพย์ไม่เติบโตเท่าท่ีควร โดยเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ทำใหภ้าพรวมเศรษฐกิจของประเทศทุกภาคส่วน
หยุดชะงัก บริษัทได้มีการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย เพื่อเร่ง
ระบายสินค้าคงเหลือให้ได้มากที่สุด โดยเพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน์อีกด้วย และบริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการตุ้นทุน 
ค่าใช้จ่ายให้มีความคุ้มค่าและให้มปีระสิทธิภาพมากที่สุด  

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการใหมท่ี่เริ่มโอนกรรมสิทธ์ิและรับรู้รายได ้ในปี 2564 เป็นโครงการคอนโดมีเนียม คือ โครงการ ชี
วาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว - โชคชัย 4 เฟส 1 โดยมีมูลค่าโครงการรวม 1,100 ล้านบาท  

สำหรับปีการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการรายได้รวม จำนวน 2,136.67 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 493.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.02 หากเทียบรายได้จากการขายอสังหาฯ จากปีก่อนจะเห็นว่า ปี 2564 บริษัทมี
รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ของคอนโดมีเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.95 ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 
จำนวน 70.13 ล้านบาท ซึ่งปีก่อนบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน อยู่ที่ 93.37  ล้านบาท คิดเป็นกำไรเพิ่มขึ้น 163.50 ล้าน
บาท  และมีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 3.28 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับสำหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563          

         หน่วย: ล้านบาท 

  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ 2564 2563 เปลีย่นแปลง %

รำยได้

     รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 2,091.89      1,622.25      469.64         28.95           

     รายไดอ้ืน่ 44.78           21.07           23.71           112.53         

รวมรำยได้ 2,136.67     1,643.32     493.35        30.02          

ค่ำใชจ้่ำย

     ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,543.04      1,285.16      257.88         20.07           

     ค่าใชจ้า่ยในการขาย 211.00         191.59         19.41           10.13           

     ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 202.84         202.07         0.77              0.38              

รวมค่ำใชจ้่ำย 1,956.88     1,678.82     278.06        16.56           

ก ำไรกอ่นส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกำรรว่มคำ้ 179.79        (35.50) 215.29        606.45        

และบรษิทัรว่มค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินและค่ำจ่ำยภำษีเงินได ้

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในการรว่มคา้ (6.13) (4.04) (2.09) (51.73)

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (4.08) (7.85) 3.77              48.03           

ก ำไรกอ่นค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินและค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 169.58        (47.39) 216.97        457.84        

ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ (78.26) (67.66) (10.60) 15.67           

ก ำไรกอ่นค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 91.32          (115.05) 206.37        179.37        

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (21.19) 21.68           (42.87) (197.74)

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธจิำกกำรด ำเนินงำน 70.13          (93.37) 163.50        175.11         

ก าไรส าหรบังวดจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ -                   213.80        (213.80) (100.00)

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธสิ ำหรบังวด 70.13          120.43        (50.30) (41.77)

อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ 26.24% 20.78%

อตัรำก ำไรสุทธิ 3.28%         7.33%         

ส ำหรบัปี
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รายได้จากผลการดำเนินงาน 
1. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  

สำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,091.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.90 ของรายได้รวม 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 469.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.95 โดยแบ่งเป็น  

- รายได้จากโครงการคอนโดมีเนียม จำนวน 1,370.89 ล ้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65 ของรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์รวมทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 537.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.03 ซึ่งสำหรับปี 
2564 นีบ้ริษัทรับรู้รายได้จากคอนโดมีเนียมโครงการใหม่ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค โชคชัยสี่ เฟส 
1  โดยรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 

- รายได้จากโครงการแนวราบ จำนวน 721 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งลดลง
จากปีก่อน จำนวน 102.56 ล้านบาท หรือลดลงขึ้นร้อยละ 12.45 สำหรับปี 2564 และบริษัทไม่มีโครงการใหม่ใน
แนวราบที่รับรู้รายได้ ในปีนี ้

2.  รายได้อื่น 
บริษัทมรีายได้อื่นๆ จำนวน 44.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของรายได้รวม ซึ่งรายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการ

บริหารจัดการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น ซึ่งสำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.71 ล้านบาท คิด
เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 112.53  

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น 
สำหรับปี 2564 บริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,543.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 257.88 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07  และอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.78 เป็นร้อยละ 26.24  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
สำหรับปี 2564 บริษัทมคี่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม จำนวน 413.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน  20.18  ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13  เมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทมีอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม (SG&A) ลดลงจากปีก่อน 
จากร้อยละ 23.96 เป็น ร้อยละ 19.37 

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน 

จำกัด (“CTHS”) บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 และ บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด (“CWH”) บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 70 ทำให้บรษิัท
รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 6.13 ล้านบาท  

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟ
วิ่ง จำกัด บริษัทได้ทำสัญญาร่วมทุนถือหุ้นสัดส่วน ร้อยละ 25 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 4.08 ล้าน
บาท 

กำไร (ขาดทุน)สุทธิ 
จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทมีการบันทึกกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวดจำนวน 70.13 ล้านบาท โดยมีกำไร

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 163.50 ล้านบาท หรือกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 175.11 และมีอัตรากำไรสุทธิในปีคิดเป็นร้อย
ละ 3.28 โดยลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปี 2563 มีการขายโรงงาน จำนวน 213.80 ล้านบาท จึงทำให้มีกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด 
120.43 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ทำให้มีกำไรสุทธิลดลง 50.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.77  
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน สำหรับ 31 ธันวาคม 2564 เทียบกับ 2563 

                   หน่วย: ล้านบาท 

 
สินทรัพย์รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 6,760.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 77.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.16  โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอันเนื่องจาก 

หนี้สินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 4,855.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 33.77ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.70 โดยการเพิ่มขึ้นจากบริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนา
โครงการในอนาคต 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  มีจำนวน 1,904.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 43.49 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34  เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2564  

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 เปลีย่นแปลง %

สนิทรพัยร์วม 6,760.27                 6,683.01                 77.26                       1.16       

หนีส้นิรวม 4,855.90                 4,822.13                 33.77                       0.70       

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,904.37                 1,860.88                 43.49                       2.34       
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รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Name list and biography of directors to be elected as directors to replace those retiring by rotation 

ชื่อ – นามสกุล  นายชาติชาย พานิชชีวะ  
Name – Surname   Mr. Chartchai Panichewa  

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัท  

Position   Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Executive 
Committee and The Authorized director of the Company 

วันเดือนปีเกิด 21 มกราคม 2505 
Date of birth   21 January 1962  

อายุ   60 ปี 
Age   60 years old 
สัญชาติ   ไทย 
Nationality  Thai 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  กรรมการ 
Type of proposed director        Director  

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามท่ีบริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

Nomination Criteria and Procedure Being an existing director of the Company.  The Board of Directors has agreed with the proposal 
made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure 
that they are suitable for business operations and which undertook nomination procedures by 
considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates 
are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 
2 5 3 5 , the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2 5 3 5  and other 
regulatory agencies. 

จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 14 ปี 1 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันท่ี 13 มีนาคม 2551) 
Years of Directorship 14 years 1 month (Being a director of the Company since 13 March 2008) 

การศึกษา - ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ และ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัย ซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา 
-  อนุปริญญา สาขาศิลปะศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลัยโรเจอร์ วิลเลี่ยมส์ รัฐโรดไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา 

Education  - Master Degree in International Business and  Marketing University of San Francisco, USA 
- Bachelor Degree in Banking University of San Francisco, USA 
- Associated Degree from Roger Williams College, Rhode Island, USA  

ประสบการณ์การทำงาน - ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
- เลขาธิการ สหพันธ์ผู้ผลิตแก้วและกระจกแห่งอาเซียน 
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- รองประธาน กลุ่มแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- รองประธานกรรมการ บริษัท สยามทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) 
- สมาชิกพิเศษ The International Commission on Glass 
- ท่ีปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร 
- กรรมการ  บริษัท เคมีการตลาด จำกัด 
- กรรมการทีปรึกษาศูนย์บริหารธุรกิจยั่งยืน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด (Hertz) 
- ประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- รองประธาน สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

Experience  - Advisor to Deputy Prime Minister 
- Secretary General of ASEAN Federation of Glass Manufacturers 
- Vice Chairman Glass Manufacturers of The Federation of Thai Industries 
- Vice Chairman Siam Tree Development Co., Ltd. 
- Executive Vice President Thai Asahi Glass Public Co., Ltd. 
- Executive Member The International Commission on Glass 
- Advisor to Chairman of The Federation of Thai Industries 
- Advisor to Committee of Industry, the House of Representatives 
- Director Chemical Marketing Co., Ltd. 
- Director of Sustainable Enterprise Advisory Center Thammasat Business School, Thammasat University 
- Chairman of Executive Director Paragon Car Rental Co., Ltd. (Hertz) 
- Chairman of Glass and Glass Industry Group Federation of Thai Industries 
- Vice President of Trade and Investment Promotion Division Federation of Thai Industries- 

หลักสูตรการอบรม  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่น 2552 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 13 (วตท. 13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นท่ี 2 (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3 (สวปอ.มส.3) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่น 3 (มหานครรุ่นท่ี 3) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง รุ่น 1 (ผู้นำเมือง 1) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

Training program   - Director Accreditation Program (DAP) Class 9/2004 
- Diploma, National Defence College, The National Defence Course Class 2009  
- Top Executive Program, Capital Market Academy Class 13 (CMA.13) Capital Market Academy 
- Thailand Insurance Leadership Program Class 2 Office of Insurance Commission (OIC) 
- Advanced Security Management Program Class 3 National Defence College of Thailand 
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- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) Class 6 Commerce Academy 
- Top Executive Program in Urban Green Development Class 3 (Mahanakorn 3) Navamindradhiraj University  
- Top Executive Program in Urban Leader Class 1 (Urban Leader 1) Navamindradhiraj University 
- Business Revolution and Innovation Network Class 1 (BRAIN 1) The Federation of Thai Industries 
- Executive Development Training Program by the Royal Thai Police 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
Position in other organization 

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง 
2537 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  บริษัท คาเธ่ย์ลีสแพลน จำกัด (มหาชน) 
2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) 
2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 
2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

• Positions in listed companies 5 Companies  
1994 – Present Executive Director Cathay Leaseplan PLC. 
2005 – Present Chairman ATP30 PLC. 
2007 – Present Executive Director TTL Industries PLC. 
2008 – Present Chairman Chewathai PLC. 
2016 – Present Chairman ThaiSri Insurance PLC. 

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 23 แห่ง 

• Positions in non-listed companies 23 companies 

• กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 

• Conflict of interest transaction with the Company : Not being any director, executive in other organization  

การถือหุ้นในบริษัท      2,076,923 หุ้น สัดส่วน 0.16% (ณ 30 ธันวาคม 2564) 
Number of shares held in the Company  2,076,923 shares (0.16%) (December 30, 2021) 

จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท   7 ครั้งเข้าประชุม 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร  12 ครั้งเข้าประชุม 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

Meeting attendance in 2021  
 Board of Directors Meeting   7/7 times equal to 100% 
 Executive Committee Meeting  12/12 times equal to 100% 

อื่นๆ           ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงกระทำโดยสุจริต 
Other      Never dishonesty committed an offence against property 

ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ 
1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท 
2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
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Additional information to consider Director. 
1. The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriated for business of the Company without any 

shareholders purpose other person to be director candidate.  
2. The director is not a director or executive in other business which may cause the conflict of interest or as a competitive to 

business of the Company. 
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รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
Name list and biography of directors to be elected as directors to replace those retiring by rotation 

ชื่อ – นามสกุล  นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี 
Name – Surname  Mrs. Supaporn Burapakusolsri 
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
Position Independent Director, Chairman of the Audit Committee, Member of 

Nomination and Remuneration Committee, Member of Corporate Governance 
Committee, Chairman of Risk Management Committee 

วันเดือนปีเกิด 28 กุมภาพันธ์ 2496   
Date of birth 28 February 1953 

อายุ   69 ปี 
Age   69 years old 

สัญชาติ   ไทย 
Nationality  Thai 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  กรรมการ และ กรรมการอิสระ 
Type of proposed director        Director and Independent Director 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามท่ีบริษัทต้องการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

Nomination Criteria and Procedure Being an existing director of the Company.  The Board of Directors has agreed with the proposal 
made by the Nomination and Remuneration Committee which has been carefully screened to ensure 
that they are suitable for business operations and which undertook nomination procedures by 
considering appropriateness of qualifications and experience of the retired directors. The candidates 
are fully qualified without any prohibited characteristics under the Public Limited Companies Act B.E. 
2 5 3 5 , the criteria of the Office of The Securities and Exchange Commission B.E. 2 5 3 5  and other 
regulatory agencies. 

จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7 ปี 2 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558) 
Years of Directorship 7 years 2 months (Being a director of the Company since 18 February 2015) 

การศึกษา - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

Education  - Master of Accounting Program (MAP) Thammasat University 
- Bachelor of Accounting (B.Acc.)  Thammasat University Certified Public Accountant (CPA) 

ประสบการณ์การทำงาน - กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด  
- รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานแผนงานและการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี 
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส เอ็น เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด  
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Experience  - Director Suvarnabhumi Airport Hotel Co,.Ltd.  
- Senior Executive Vice President (Planning and Finance) Airport of Thailand PLC. 
- Certified Public Accountant (CPA) Federation of Accounting Professions 
- Independent Director, Chairman of the Audit Committee S N Service Solutions Co.,Ltd. 

หลักสูตรการอบรม  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 87/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นท่ี 13/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 172/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 23/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
- Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Audit Committee Forum 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นท่ี 4 สภานักบัญชีแห่งประเทศไทย 
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นท่ี 35 กองทัพอากาศ 
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 7 สถาบันพระปกเกล้า 
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นท่ี 2 (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

Training program  - Director Accreditation Program (DAP) class 87/2011 Thai Institute of Directors Association (IOD) 
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) class 13/2011 Thai Institute of Directors Association (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) class 172/2013 Thai Institute of Directors Association (IOD) 
- Advance Audit Committee Program (AACP) 23/2016 Thai Institute of Directors Association (IOD) 
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight Thai Institute of Directors Association (IOD)  
- Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2017 Thai Institute of Directors Association (IOD) 
- Audit Committee Forum 2018, Thai Institute of Directors Association (IOD) 
- Chief Financial Officer Certification Program Class 4, Federation of Accounting Professions 
- The College of the Air Force Class 35, Royal Thai Air Force 
- Management of Public Economics for Executives Class 7, King Prajadphipok’s Institute 
- Thailand Insurance Leadership Program Class 2 Office of Insurance Commission (OIC) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 

Position in other organization 

• กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) 

• Positions in listed companies 2 Companies 
2015 - Present Independent Director Chewathai PLC.  
2017 - Present Independent Director Thaivivat Insurance PLC  

• กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- 
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• Positions in non-listed companies -none- 

• กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 
• Conflict of interest transaction with the Company : Not being any director, executive in other organization  

การถือหุ้นในบริษัท*      46 หุ้น สัดส่วน 0.00% (ณ 31 ธันวาคม 2564) 
Number of shares held in the Company   46 shares 0.00% (31 December 2021) 

จำนวนครั้ง / สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท    7 ครั้งเข้าประชุม 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    4 ครั้งเข้าประชุม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้งเข้าประชุม 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  2 ครั้งเข้าประชุม 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  2 ครั้งเข้าประชุม 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

Meeting attendance in 2021  
 Board of Directors Meeting    7/7 times equal to 100% 
 Audit Committee Meeting    4/4 times equal to 100% 
 Nomination and Remuneration Committee Meeting  3/3 times equal to 100% 

Corporate Governance Committee Meeting  2/2 times equal to 100% 
Risk Management Committee Meeting   2/2 times equal to 100% 

อื่นๆ            ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงกระทำโดยสุจริต 
Other       Never dishonesty committed an offence against property 
ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ 

1. ได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้เป็นกรรมการบริษัท 

2. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
Additional information to consider Director. 

1. The Board of Directors deemed that directors are qualified and appropriated for business of the Company without any 
shareholders purpose other person to be director candidate.  

2. The director is not a director or executive in other business which may cause the conflict of interest or as a competitive to 
business of the Company. 

 
* หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส 
* Remark : Spouse's shareholding 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
Profiles of Independent Directors to be used with Proxy of Shareholders 

 
1. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร  

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันเดือนปีเกิด : วันท่ี 5 เมษายน 2513 อายุ 52 ปี  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 191/41 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  

กรุงเทพมหานคร 10110 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี- 
ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี : -ไม่ม-ี 

1. Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn 
Independent Director, Member of the Audit Committee, Member of Nomination 
and Remuneration Committee, Chairman of Corporate Governance Committee, 
Member of Risk Management Committee 

Date of birth : 5 April 1970 Age 52 years old 
Address : 191/41 Soi Sukhumwit 31 (Sawatdi), Khlong Toei Nuae, Watthana, Bangkok 10110 
Direct and indirect interest in any transaction which the Company or its subsidiaries is a party:  -None- 
A connected transaction which is different from other directors of any agenda in this meeting : -None- 

 

 

 
2. นายพินิจ หาญพาณิชย์  

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
วันเดือนปีเกิด : วันท่ี 22 มีนาคม 2499 อายุ 66 ปี 
ที ่อยู ่ : เลขที ่ 43 หมู ่บ้านสมใจ หมู ่ ท่ี 7 ซอย154 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร 10160 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่มี- 
ส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี : -ไม่ม-ี 

2. Mr. Pinit Harnphanich 
 Independent Director, Member of the Audit Committee 
Date of birth : 22 March 1956  Age 66 years old 

Address : 43, Somjai Village, Village Moo. 7, Soi 154, Bang Waek Road, Bang Phai 
Subdistrict, Bang Khae District, Bangkok 10160 

Direct and indirect interest in any transaction which the Company or its subsidiaries is a party:  -None- 
A connected transaction which is different from other directors of any agenda in this meeting : -None- 

 



 

ประวติัของผู้สอบบญัชี 
 

 
ช่ือ  
ส ำนักงำนผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี  
ระยะเวลำกำรท ำงำน  
ต ำแหน่ง  

นำงสำวพิมพใ์จ มำนิตขจรกิจ 
บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
4521 
มำกกว่ำ 30 ปี 
หุน้ส่วน 

คณุสมบติั  
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย   
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
- คณะอนุกรรมกำรสอบสวนของสภำวชิำชพีบญัช ี

 
ประวติักำรศึกษำ 

- บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง) มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์ 
- ปรญิญำโทสำขำกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประสบกำรณ์  
- เป็นผู้ควบคุมงำนสอบบญัชขีองบรษิทัขนำดใหญ่จ ำนวนมำก ซึ่งครอบคลุมกจิกำรหลำกหลำยประเภททัง้ที่

เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและธุรกจิต่ำงประเทศทีม่สีำขำอยู่ทัว่โลก มคีวำม
เชีย่วชำญอย่ำงยิง่ในธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์ธุรกจิกำรผลติ และธุรกจิจดัจ ำหน่ำย 

- เป็นผู้ควบคุมงำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและกำรเข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนนอกเหนือจำกกำรให้บริกำรสอบบญัชี กบับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง อนัอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได้อย่ำงอิสระ  
- ไม่ม ี-  
 
ประวติัท ำผิดกฎหมำย 
- ไม่ม ี–  
 
เบอรโ์ทรศพัท์และอีเมลท่ีสำมำรถติดต่อได้ 

 

โทรศพัท ์
แฟกซ ์
อเีมล 

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
pimjai.manitkajohnkit@th.ey.com 
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ประวติัของผู้สอบบญัชี 

 
 
ช่ือ  
ส ำนักงำนผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี  
ระยะเวลำกำรท ำงำน  
ต ำแหน่ง  

นำงสำวรสพร เดชอำคม 
บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
5659 
มำกกว่ำ 25 ปี 
หุน้ส่วน 

คณุสมบติั  
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
- คณะอนุกรรมกำรสอบสวนของสภำวชิำชพีบญัช ี

ประวติักำรศึกษำ 
- บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง)  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
- บญัชมีหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประสบกำรณ์  

- เป็นผูค้วบคมุงำนสอบบญัชขีองบรษิทัขนำดใหญ่จ ำนวนมำกซึง่ครอบคลุมกจิกำรหลำกหลำยประเภท ทัง้ที่
เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและธรุกจิต่ำงประเทศทีม่สีำขำอยูท่ ัว่โลก มคีวำม
เชีย่วชำญอย่ำงยิง่ในธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์ธุรกจิกำรผลติและธุรกจิจดัจ ำหน่ำย ธุรกจิเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ธุรกจิพลงังำน และธุรกจิโลจสิตกิส ์

- เป็นผู้ควบคุมงำนกำรให้บริกำรเกี่ยวกับกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและกำรเข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กำรมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนนอกเหนือจำกกำรให้บริกำรสอบบญัชี กบับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง อนัอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได้อย่ำงอิสระ  
- ไม่ม ี-  

ประวติัท ำผิดกฎหมำย 
- ไม่ม ี–  

เบอรโ์ทรศพัท์และอีเมลท่ีสำมำรถติดต่อได้  

โทรศพัท ์
แฟกซ ์
อเีมล 

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
rosaporn.decharkom@th.ey.com 
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ประวติัของผู้สอบบญัชี 
 
 
ช่ือ  
ส ำนักงำนผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี  
ระยะเวลำกำรท ำงำน  
ต ำแหน่ง  

นำงสำวเกิดศิริ กำญจนประกำศิต 
บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
6014 
มำกกว่ำ 20 ปี 
หุน้ส่วน 

คณุสมบติั  
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

ประวติักำรศึกษำ 
- บญัชบีณัฑติ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- บญัชมีหำบณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประสบกำรณ์  
- ปฏิบตัิงำนด้ำนกำรสอบบญัชธีุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัย์ ธุรกิจกำรผลติ ธุรกิจหลกัทรพัย์ และ

ธุรกจิบรกิำร ซึ่งครอบคลุมกจิกำรทัง้ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และธุรกจิ
ต่ำงประเทศทีม่สีำขำอยู่ทัว่โลก 

- มปีระสบกำรณ์ทีส่ ำคญัครอบคลุมทัง้งำนดำ้นกำรตรวจสอบบญัช ีกำรตรวจสอบประสทิธภิำพระบบกำรควบคุม
ภำยใน กำรเสนอขำยหุน้เป็นกำรทัว่ไป รวมถงึกำรใหค้ ำปรกึษำอื่น ๆ แก่ลูกคำ้ตรวจสอบบญัช ี

 
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนนอกเหนือจำกกำรให้บริกำรสอบบญัชี กบับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง อนัอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได้อย่ำงอิสระ  
- ไม่ม ี–  

 
ประวติัท ำผิดกฎหมำย 
- ไม่ม ี–  
 
เบอรโ์ทรศพัท์และอีเมลท่ี์สำมำรถติดต่อได้ 

 

โทรศพัท ์
แฟกซ ์
อเีมล 

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
kirdsiri.kanjanaprakasit@th.ey.com 
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ประวติัของผู้สอบบญัชี 
 
 
ช่ือ  
ส ำนักงำนผู้สอบบญัชี 
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี  
ระยะเวลำกำรท ำงำน  
ต ำแหน่ง  

นำงน ้ำมนต์ เกิดมงคลชยั 
บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
8368 
มำกกว่ำ 20 ปี 
หุน้ส่วน 

คณุสมบติั  
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 
- คณะอนุกรรมกำรสอบสวนของสภำวชิำชพีบญัช ี

 
ประวติักำรศึกษำ 

- บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง) มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
- บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

ประสบกำรณ์  
- ปฏบิตังิำนดำ้นกำรสอบบญัชธีุรกจิต่ำงๆ เช่น ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิกำรผลติและกำรจดั

จ ำหน่ำยและธุรกจิบรกิำร ซึง่ครอบคลุมกจิกำรทัง้ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และธุรกจิต่ำงประเทศทีม่สีำขำอยู่ทัว่โลก 

- มปีระสบกำรณ์ทีส่ ำคญัครอบคลุมทัง้งำนดำ้นกำรตรวจสอบบญัช ีกำรตรวจสอบประสทิธภิำพระบบกำรควบคุม
ภำยใน กำรเสนอขำยหุน้เป็นกำรทัว่ไป รวมถงึกำรใหค้ ำปรกึษำอื่น ๆ แก่ลูกคำ้ตรวจสอบบญัช ี

 
กำรมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนนอกเหนือจำกกำรให้บริกำรสอบบญัชี กบับริษทั / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง อนัอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีได้อย่ำงอิสระ  
- ไม่ม ี–  

 
ประวติัท ำผิดกฎหมำย 
- ไม่ม ี–  
 
เบอรโ์ทรศพัท์และอีเมลท่ี์สำมำรถติดต่อได้ 

 

โทรศพัท ์
แฟกซ ์
อเีมล 

02 264 0777 / 02 264 9090 
02 264 0789-90 
nummon.kerdmongkhonchai@th.ey.com 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท 

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นหน่ึง (1) คนหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน  นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือน้ันจากผู้
ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ 
รวมกันได้จำนวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ใน
กรณีเช่นน้ีให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้ มี
การประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมครั้งน้ัน
ให้แก่บริษัท 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะ
เสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 
ท้ังน้ี ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ท้ังน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามท่ีคณะกรรมการจะ
กำหนดก็ได ้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หน่ึงของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีกำหนดไว้ในวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป  ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม  ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้ท่ี
ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดังกล่าว 
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ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้น
คนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ การมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผล
กำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
(ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 
  (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
  (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ 
(7) กิจการอื่นๆ   
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
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เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าท่ี เพื่อใช้ในการตรวจสอบคะแนน 

เริม่ประชุมเวลา 14.00 น 
ตามล าดบัระเบยีบวาระ 
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คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน, การมอบฉันทะ, การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, 
โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

หนังสือมอบฉันทะ  
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า

จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมผู้ถือหุน้แทน โดยผูถ้ือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. (ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 8)  

ท้ังนี้ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม แบบ ก. และ แบบ ข. ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ท่ี 
www.chewathai.com  

วิธีมอบฉันทะ  
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียว 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

คนใดคนหน่ึง โดยกาเครื่องหมาย ✓ พร้อมระบุรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมาย ✓ หน้าชือ่
กรรมการอิสระตามท่ีบริษัทระบุ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  

3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย  
ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่
สามารถมอบฉันทะน้อยกว่าจำนวนท่ีตนถืออยู่ได้  

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงกอ่นการเข้าร่วมประชุม 

• ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา  
- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน 

บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หากมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย  
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้
มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  

2) สำเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นท่ีได้ลงลายมอืชื่อรบัรองสำเนาถูกต้อง 
3) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ  

• ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล  
- กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง  

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงซ่ึงกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมื อชื่อผู้
มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ  

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองสำเนา โดยผู้แทนนิติบุคคล  
3) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล  

- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงซ่ึงกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของ

ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะ  
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2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้
ถือหุ้น  

3) สำเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง  

4) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, 

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
วาระท่ัวไป  
1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จากการส่ง

บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมโดยให้นับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง
อย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่าน้ัน หากผู้มอบฉันทะไม่ได้
ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามท่ีเห็นสมควร  

วาระเลือกตั้งกรรมการ  
ตามขอ้บังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้  
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปน้ี 
1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุ้นต่อหน่ึง (1) เสียง  
2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน

ครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งน้ัน ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  
ประธานท่ีประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือ จากบัตรลงคะแนนท่ีส่งมาจาก
ผู้ถือหุ้น เฉพาะในกรณีท่ีไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีเข้า
ร่วมประชุม และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระน้ันๆ ท้ังน้ีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ 
เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพ่ิมเติมหรือกลับก่อน 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

      
 

เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น     เขียนที่      
Shareholder registration number    Written at  
 วัน ที่ ...........เดื อน ..............................พ .ศ .................
 Date            Month              Year 
       
(1)  ข้าพเจ้า       สัญชาติ  อยู่เลขที่   ซอย    

I/We       nationality  residing/located at no.  Soi  
ถนน    ตำบล/แขวง         อำเภอ/เขต             จังหวัด     
Road    Tambol/Kwaeng   Amphur/Khet   Province  
รหัสไปรษณีย์    
Postal Code  

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
Being a shareholder of Chewathai Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                             เสียง ดังนี้ 
Holding the total number of    shares  and have the rights to vote equal to            votes as follows  
หุ้นสามัญหุ้น     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                  เสียง 
Ordinary share     shares  and have the rights to vote equal to                 votes  
หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง 
Preference share    shares  and have the rights to vote equal to                 votes  

(3)  ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
Hereby appoint (Please choose one of following)  

� 1.  ชื่อ           อายุ  ปี   อยู่บ้านเลขที่                    

Name                                  age             years   residing/located at no.  
ถนน    ตำบล/แขวง        อำเภอ/เขต     
Road    Tambol/Kwaeng            Amphur/Khet  
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์       
Province     Postal Code 
หรือ/Or  
ชื่อ          อายุ  ปี   อยู่บ้านเลขที่                    
Name                         age             years   residing/located at no.  
ถนน    ตำบล/แขวง           อำเภอ/เขต    
Road    Tambol/Kwaeng                   Amphur/Khet  
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์       
Province     Postal Code 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons 

� 2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ  

Appoint any one of the following Independent Directors of the Company  

 นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร / Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn หรือ/or 

 นายพินิจ หาญพาณิชย์ / Mr. Pinit Harnphanich 
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ) (Details 
of Independent Directors are specified in Enclosure 4 of the Invitation to the 2022 Annual General Meeting 
of the Shareholders)  

กรณีเลือกขอ้ 1.กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ท่ี 1. ระบชุื่อผูร้บัมอบอ านาจ  
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓at  1. And 
give the details of proxy (proxies).  
 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ท่ี 2. และเลือกกรรมการอิสระ คนใด
คนหน่ึง 
 If you make proxy by choosing No.2, 
please mark ✓ at  2. And. Choose 
one of these independent directors 
 

(ปิดอากรแสตมป์  

20  บาท) 

(Please attach 

stamp duty  

of Baht 20) 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม  
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed 
as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.  
 
เป็นผู้แทนของขา้พเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดา
รินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders on Friday, 1 April 2022 at 
14.00 hrs., at Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 or 
such other date, time and place as the meeting may be held.  
 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุก
ประการ  
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/ our voting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.  
 
 

ลงชื่อ/Signed ……………………….........................……………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
  (...…………………...………....................…………….)  

ลงชื่อ/ Signed …………………........................…….…………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
  (...…………………...……....................……………….)  

ลงชื่อ/ Signed ……………………….................…………………...ผู้รบัมอบฉนัทะ/Proxy  
  (...………………….......................…………………….)  

ลงชื่อ Signed ……………………....................……………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
  (...…………………...…….....................……………….)  

 
หมายเหตุ/Remarks  
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
การลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to 
different proxies to vote separately.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย  8 
Enclosure no.8 

68 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชันเจนตายตัว) 

Proxy Form B 
 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น...............................................   เขียนที่.......................................................................................... 
Shareholder registration number     Written at       
       วันที่.................เดือน.................................... พ .ศ.  ...................... 
 Date  Month        Year 
 

(1)  ข้าพเจา้………………………………..........................………………………..สัญชาติ……………………อยู่เลขที…่……………............…ซอย ………………..................... 
 I/We                                                                       nationality              residing/located at no.   Soi  
 ถนน…………………………..............……..ตำบล/แขวง………………..............………อำเภอ/เขต……………................……จังหวัด…….......................………..........
 Road  Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet            Province  
 รหัสไปรษณีย์……………………………………………………….. 
 Postal Code 

 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชวีาทยั จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 Being a shareholder of Chewathai Public Company Limited (“Company”)  

 โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม ……………................………………….  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………...............…… เสียงดังนี้ 
 Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows  

 หุ้นสามัญ …………………………….......................………………. หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ……………...........……. เสียง  
 Ordinary share shares and have the rights to vote equal to                  votes  

 หุ้นบุริมสิทธ ิ………………....................…………………………... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ………...........…….…….. เสียง  
 Preference share  shares and have the rights to vote equal to                 votes 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดข้อหนึ่ง) 
Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ………………………………………………...............................………...อายุ………........……ปี    อยู่บา้นเลขที่……………...……..………                  

Name           age                  years   residing/located at no.  
ถนน ………………………..……………ตำบล/แขวง……………………...…….....…...อำเภอ/เขต ………..............……………………………………... 
Road                                Tambol/Kwaeng                     Amphur/Khet  
จังหวัด……………………………......................………………...รหัสไปรษณีย์ ……………………………………………...………………………............. 
Province          Postal Code 
หรือ / or 

ชื่อ………………………………………………........................................………...อายุ………........……ปี    อยู่บา้นเลขที่……………...……..………                  
Name            age                 years   residing/located at no.  
ถนน ………………………..……………ตำบล/แขวง……………………...…….....…...อำเภอ/เขต ………..............……………………………………... 
Road                                Tambol/Kwaeng                     Amphur/Khet  
จังหวัด……………………………......................………………...รหัสไปรษณีย์ ……………………………………………...………………………............. 
Province          Postal Code 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว / Anyone of these persons 

 

(ปิดอากรแสตมป์  

20  บาท) 

(Please attach 

stamp duty  

of Baht 20) 
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 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
 Appoint any one of the following Independent Directors of the Company 

 นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร / Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn หรอื/or 

 นายพินิจ หาญพาณิชย ์/ Mr. Pinit Harnphanich 
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 )  
(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 4 of the Invitation to the 2022 Annual General Meeting of 
the Shareholders) 
 

ทั้งนี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่
สามารถเข้าประชุม 
In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall 
be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 
 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกรท์ี ่ 1 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแมนดารินเอ ชัน้ 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว้ย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders on 
Friday, 1 April 2022 at 14.00 hrs., at Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam 
Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 or such other date, time and place as the meeting may be held 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ดังนี้ 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
   (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี2564 ซึ่งไดป้ระชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 
Agenda item no. 1  To consider the Minutes of the 2021 Annual General Meeting which was held on 1 April 2021. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain   

วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda item no. 2  To acknowledge the report of the Company’s operating results for the fiscal period ending 31 December 2021. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain   
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda item no. 3  To consider the financial statements for the fiscal period ending 31 December 2021. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเปน็ทุนสำรองตามกฎหมายและจา่ยเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 
Agenda item no. 4  To approve the allocation of profit as legal reserve and payment dividend according to the operation results in the year 2021. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain   

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 5  To consider the appointment of the directors to replace the directors who will retire by rotation. 

1. นายชาติชาย พานิชชวีะ / Mr. Chartchai Panichewa 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                            Disapprove                               Abstain   

2. นางสุภาภรณ ์บุรพกุศลศรี / Mrs. Supaporn Burapakusolsri 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                            Disapprove                              Abstain   

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 
Agenda item no. 6  To consider the determination of the remuneration for directors and committees for the year 2022. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain   
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 
Agenda item no. 7  To consider the appointment of the auditor and the determination of the audit fees for the year 2022.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain   

วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท 

Agenda item no. 8  To consider and approve the issuance and offering of convertible bonds to the existing shareholders of the 
Company who are entitled to be allocated proportion to their shareholding (Right Offering).  total amount not 
exceeding 300,000,000 baht. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                             Abstain   

วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) จำนวนไม่เกิน 
300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน (Right Offering) 

Agenda item no. 9  To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the Company 
No. 2 (CHEWA-W2) in the amount not exceeding 300,000,000 units to be allocated to the existing shareholders 
of the Company who subscribed and allocated convertible debentures in proportion to their shareholding 
(Right Offering). 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                             Abstain   

วาระที่ 10    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท 
Agenda item no.10 To consider and approve the reduction of the company's registered capital. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                             Abstain   
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วาระที่ 11    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda item no.11 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association Clause 4 for 

reduction of the Company's registered capital. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                             Abstain   

วาระที่ 12    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda item no.12 To consider and approve the increase in the Company's registered capital. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                             Abstain   

วาระที่ 13    พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda item no.13 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association Clause 4 for the 

increase of company's registered capital. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                             Abstain   

วาระที่ 14    พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
Agenda item no.14 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares.   

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                             Abstain   

วาระที่ 15    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no.15  Other considerations (if any). 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                             Abstain   
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not 
made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 
any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects 
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาํเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 

ลงชื่อ / Signed ………………………………….........………...ผู้มอบฉันทะ / Grantor 

       (...…………………...…………………........….) 

ลงชื่อ / Signed …………….........……………………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 

       (...…………………..........…………………….) 

ลงชื่อ / Signed ………………………….........………………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 

       (...…………………...…………........………….) 

ลงชื่อ / Signed ………………………………….........………...ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy 

       (...…………………...…........………………….) 

หมายเหตุ / Remarks  
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately.  
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B 
 การมอบฉันทะในฐานะเปน็ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

A proxy is granted by a shareholder of Chewathai Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขที่ 
662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders on Friday, 1 April 2022 at 14.00 hrs., at Mandarin A room, 1st fl., 
Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak District, Bangkok 10500 or such other date, 
time and place as the meeting may be held 

วาระที่  ...........................  เร่ือง. ..............................................................................................................................  ............ ......................  
     Agenda item no.  Subject: 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
     Approve                            Disapprove                             Abstain   
 

วาระที่  .............................  เร่ือง. ................................................................................................................................ ................................ 
     Agenda item no.  Subject: 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain   

 

วาระที่  .............................  เร่ือง. ................................................................................................................................ ................. ...............  
     Agenda item no.  Subject: 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                            Disapprove                               Abstain   

 

วาระที่  .............................  เร่ือง. ............................................................................................................................................... ............ .....  
     Agenda item no.  Subject: 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ดังนี้ 
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
     Approve                             Disapprove                              Abstain 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 

75 

 

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้ง
ข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลน้ี 
(“คำบอกกล่าว”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนของผู้ ถือหุ้น และ/หรือ 
ผู้รับมอบฉันทะได้ท้ังทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม โดยโปรดสละเวลาเพ่ือศึกษาข้อมูลและสิทธิต่างๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าท่ีนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคล
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น 
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการ
สาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นต้น 

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

2.1 เรียก จัดให้มีและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงก ฎหมาย ประกาศ และ
หลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม 

2.2 เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคโควิด-19 เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการ
และแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุม 

2.3 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงท่ีปรึกษาในการ
จัดประชุมหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ 

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการ
ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำ หนด 
สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตน 

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1  ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2 

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์ช้ัน 27 ยนิูตดี ถนนพระรามส่ี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 02 679 8870-4 ต่อ 163, โทรสาร 02 679 8875 
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แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคโควิด-19  
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 

Health declaration form  
before attending 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 1 April 2022  

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

Chewathai Public Company Limited (“the Company”) need your help in providing the most accurate and truthful 
medical statement for effective prevention of the spreading of the disease.  

ช่ือ-สกุล/Name-Surname ………….……………………………………….. หมายเลขโทรศัพท์/Mobile phone no. ……………….………...……. 
1. ท่านมีไข้ ≥37.5 ํC หรือไม่ ? / Do you have a fever ≥37.5 ํC    ............... ใช่/Yes       ...............ไม่/No 
2. ท่านมีอาการดังต่อไปน้ีหรือไม่ ? / Do you have any of these symptoms?  
3. ไอ/Cough         ............... ใช่/Yes       ...............ไม่/No 
4. เจ็บคอ/Sore throats        ............... ใช่/Yes       ...............ไม่/No 
5. น้ำมูกไหล/Runny nose        ............... ใช่/Yes       ...............ไม่/No 
6. ปวดหัว/Headache        ............... ใช่/Yes       ...............ไม่/No 
7. เหน่ือยหอบ/Shortness of breath       ............... ใช่/Yes       ...............ไม่/No 
8. จมูกไม่ได้กลิ่น/Anosmia หรือ ได้กลิ่นลดลง/Hyposmia     ............... ใช่/Yes       ...............ไม่/No 
9. รับรู้รสชาติได้น้อยลง/Ageusia       ............... ใช่/Yes       ...............ไม่/No 
10. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือมาจากพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 ใน 14 วันท่ีผ่านมาหรือไม่ ? 

Have you travel / transited from any countries except Thailand or Areas with Covid-19 outbreak within the part 14 days ?  
............. ใช่/Yes       .............ไม่/No  มาจากประเทศ หรือ พื้นท่ี/I have traveled to ……..………………………………………………… 

11. ท่านมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยท่ีต้องสงสัยโรคติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือไม่ ? 
Have you been in physical contact with suspiciously Covid-19 infected patients ? 

............. ใช่/Yes       .............ไม่/No 

หมายเหต ุ หากพบว่าท่านมีไข้ ≥37.5 ํC หรือมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีบริษัทระบุไว้หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นท่ี
ที่มีการระบาดของโควิด-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อโควิด -19 บริษัทขอให้ท่านมอบฉันทะแก่
กรรมการอิสระของบริษัทด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทแทนการเข้าประชุมและเดินทาง
กลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

Remark  If you have a fever ≥3 7 . 5  ํ C or any symptoms which indicates above or transited from any countries except 
Thailand or the Covid-19 outbreak areas within the past 14 days or have been in contact with suspiciously 
Covid-19 infected patients, we would like to kindly ask for your cooperation in granting proxy to our 
independent directors to attend the meeting on your behalf, by filing the proxy form B and submit to our staff. 
You may then return to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry 
of Public Health. 
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มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในประเทศไทยและทั่วโลกยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัท        
ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังน้ี  
1. บริษัทกำหนดการจัดที่นั่งประชุมจำกัดจำนวนประมาณ 50 ที่นั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์ก าร
แพร่ระบาดของโรคโควิด รวมท้ังคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึง  สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ชีวาทัย 
จำกัด (มหาชน) 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ทั้งนี้ ขอความ
ร่วมมือให้จัดส่งข้อมูลข้างต้นให้บริษัท ภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอแจ้งแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทเพื่อป้องกันและลด
โอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังน้ี 

2.1. บริษัทจะจัดตั ้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยผู้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะจะต้องกรอก
แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดประชุม ในกรณีที่มีการปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทาง อาจถือเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกาย ≥ 37.5 ํC ขึ้นไป หรือผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขต
โรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องท่ีนอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายน้อยกว่า 14 วันนับจากวันเดินทางกลับ 
รวมถึงเป็นผู้ท่ีติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลท่ีเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายน้อยกว่า 14 วันนับจากวันเดินทางกลับหรือผู้ท่ีมี
อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าสถานท่ีจัดประชุม (ในกรณีท่ีผู้ถือ
หุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) ในการนี้การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจ
เอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 

2.2. บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้จำนวน
จำกัดประมาณ 50 ท่ีน่ัง โดยจะกำหนดหมายเลขท่ีน่ังให้ผู้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนแล้วและขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นน่ังตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ใน
การติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นและจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนก่อน  เมื่อที่นั่งได้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุม
เพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทเข้าร่วมประชุมแทนต่อไป 

2.3. บริษัทจะทำความสะอาดสถานท่ีจัดประชุมก่อนเริ่มการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
2.4. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานท่ีประชุม 
2.5. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทจะดำเนินการประชุมให้กระชับและไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม

ในท่ีประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งคำถามแก่เจ้าหน้าท่ีบริษัท ณ จุดลงทะเบียนหรือในห้องประชุม 
2.6. บริษัทงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดประชุมและงดแจกรายงานประจำปี 2564 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม 
2.7. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีประกาศข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.chewathai.com) เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการ
ปฏิบัติตามต่อไป 

ท้ังนี้ หากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขออภัย
ในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี  

http://www.chewathai.com/
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รายละเอียดทีส่ าคัญของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการที่ด  าเนินการอยู่ในปัจจุบนั ตลอดจนโครงการใหม่ใน

อนาคต และเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
แผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับจากการ
เสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ 

เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในโครงการที่ด  าเนินการอยู่ในปัจจุบัน จ านวนไม่เกิน 300.00 
ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
- โครงการคอนโด ชีวาทยั ป่ินเกลา้ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 100.00 ลา้นบาท เพื่อน าไปเป็น
ค่าใชจ้่ายส าหรบัส่ิงปลกูสรา้งและสาธารณปูโภคในโครงการ 
- โครงการคอนโด ชีวาทัย ฮอลล์มารค์ ลาดพรา้ว - โชคชัย 4 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
200.00 ลา้นบาท เพื่อน าไปเป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัส่ิงปลกูสรา้งและสาธารณูปโภค ในการ
ขยายโครงการเฟสที่ 2 

ประเภท หุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดระบชุื่อผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัที่ออกใหม่ของบรษิัทฯ 
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อน
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 

มูลค่าหุน้กู้แปลงสภาพทีเ่สนอ
ขาย 

ไม่เกิน 300,000,000 บาท 

มูลค่าทีต่ราไว้ (Face Value) 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่เกิน 300,000 หน่วย 
วิธีการเสนอขายและจัดสรร บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรทั้งจ านวนแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิไดร้บัการ

จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยผูถื้อหุน้เดิมรายที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรสามารถจองซือ้
หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสิทธิ นอ้ยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได ้หรือสละสิทธิไม่จอง
ซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่เสนอขายในครัง้นีก้็ได ้โดยบรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ตามสิทธิจนครบถว้นก่อน หากมีหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือจากการจัดสรร
ตามสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้และช าระ
เงินค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือใหจ้ดัสรร 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่และหุน้ที่รองรบัใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติใหบ้ริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุน้ที่
รองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 

สัดส่วนการจัดสรรแก ่
ผู้ถือหุ้นเดิม 

4,251 หุน้เดิม : 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการค านวณใหต้ดัทิง้ทุกกรณี) 
ทั ้งนี  ้ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุน้ต ่ากว่า 4,251 หุน้ จะไม่มีสิทธิจองซือ้หุน้กู้
แปลงสภาพตามสิทธิได ้(แต่สามารถจองซือ้เกินสิทธิของตนได)้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
หุ้นทีจั่ดสรรไว้เพือ่รองรับการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

250,000,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 16.39 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษัทฯในปัจจุบ ันภายหลังการใชส้ิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ภายใต้
สมมติฐานว่ามีการใชส้ิทธิแปลงสภาพทั ้งจ านวน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 19.61  ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
2/2565 ประชุมเมื ่อว ันที่ 15 กุมภาพนัธ ์2565 รวมกับจ านวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลง
สภาพที่ออกจ าหน่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ จ านวน 250,000,000 หุน้ และ
จ านวนหุน้ที่รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2) จ านวน 300,000,000 
หุน้ ที่ออกและจดัสรรในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565) ทัง้นี ้จ านวนหุน้รองรบั
หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้นี ้เมื่อรวมกบัจ านวนหุน้ท่ีบรษิัทฯ จดัสรรไวเ้พื่อรองรบั
หุน้สามญัเพิ่มทนุออกใหม่ หุน้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ในครัง้อื่นมี
จ านวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 
 
*วิธีการค านวณสดัส่วนหุน้สามญัที่รองรบัการแปลงสภาพหุน้กู ้: 
 

 = 

จ านวนหุน้ท่ีรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกจ าหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม +
จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิ CHEWA-W2

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
 

 

= 
250,000,000 + 300,000,000

1,275,027,883
 

 
              =           รอ้ยละ 43.14 

อายุของหุน้กู้แปลงสภาพ 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อัตราดอกเบีย้ รอ้ยละ 6.00 ต่อปี 
การช าระดอกเบีย้ ปีละ 4 ครัง้ โดยจะช าระดอกเบีย้ทกุ ๆ ไตรมาสของทกุปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
ข้อจ ากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ -ไม่มี- 
ราคาแปลงสภาพ 1.20 บาทต่อหุน้ หรือ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรบัราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิต่อไป 
อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ 833 หุน้ (หรืออตัราอื่นที่เกิดจากการปรบัราคาแปลงสภาพตาม

เงื่อนไขที่จะก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิต่อไป) 
วันแปลงสภาพ สามารถเริ่มแปลงสภาพได ้1 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือในวนัท่ีหุน้

กูแ้ปลงสภาพหมดอาย ุ
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ระยะเวลาการใช้สิทธิและ
ก าหนดการใช้สทิธ ิ

สามารถใชสิ้ทธิแปลงสภาพไดเ้มื่อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีอายคุรบ 1 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ี
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือในวนัท่ีครบก าหนดไถถ่อนของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

วันสิน้สุดการใช้สทิธ ิ 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
การไถ่ถอน ณ วนัหมดอายุหุน้กู้
แปลงสภาพ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิที่จะใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ
จนถึงวนัท าการที่ 15 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน ("วันใช้สิทธิแปลงสภาพคร้ังสุดท้าย") 
โดยไม่มีการการบงัคบัแปลงสภาพ ทัง้นี ้ณ วนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้สดุทา้ย 
ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ไดแ้ก่ 
ก) ขอใหไ้ถ่ถอนเป็นเงินสดทัง้จ านวนผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละรายจะไดร้บัเงินสดจ านวน 1,000 บาท

ต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุน้กูแ้ปลงสภาพพรอ้มกับการ
จ่ายดอกเบีย้งวดสดุทา้ย 

ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ  (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพ
เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เหลืออยู่ทัง้จ านวน
เป็นหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาแปลงสภาพที่ 1.20 บาทต่อหุน้ (หรือราคา
อื่นที่เกิดจากการปรบัราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด
สิทธิต่อไป) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการปรบัราคาแปลงสภาพภายหลงั ซึ่งท าใหเ้กิดเศษของ
หุน้จากการค านวณการแปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดร้บัคืนเงินสดแทนเศษ
ของจ านวนหุน้ดงักล่าว โดยใหน้ าเศษของจ านวนหุน้คูณราคาแปลงสภาพ ในการนี ้
บริษัทฯ จะค านวณใหเ้หลือเศษทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง (ถา้ต าแหน่งที่สามมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะปัดทศนิยมต าแหน่งที่สองขึน้ และปัดทศนิยม
ต าแหน่งที่สองลงหากต าแหน่งที่สามมีค่านอ้ยกว่าหา้) นอกจากนี ้บริษัทฯ จะช าระ
ดอกเบีย้คา้งจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัแปลงสภาพ 

ทั้งนี ้ผู ้ถือหุ้นกู ้แต่ละรายจะตอ้งเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  
ไม่สามารถแบ่งหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได ้

มูลค่าไถ่ถอนหุน้กู้แปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพจะมีมลูค่าไถ่ถอนรวมเท่ากบัมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ทัง้นี ้ไม่ว่าหุน้กูแ้ปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครัง้เดียวหรือหลายครัง้ 

สิทธิในการไถ่ถอนกอ่นครบ
ก าหนด (Call / Put Option) 

บรษิัทฯ มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน (Call Option) 

ผู้แทนผู้ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพ อยู่ระหว่างการแตง่ตัง้ โดยบรษิัท จะท าการแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพภาย
หลงัจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Record Date) และจะรีบด าเนินการแจง้แก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์
ในทนัที 
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การขึน้ทะเบียนของหุน้กู้แปลง
สภาพ 

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) (Optional) 

ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิจาก
การแปลงสภาพ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ 
หุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect) 

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) จะไม่เกิดขึน้เนื่องจากราคาการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงภาพที่ก าหนดไวไ้ม่ต  ่ากว่าราคาตลาดปัจจบุนั  

2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (control dilution) จะไม่เกิดขึน้
เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทั้งจ านวนแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ 
ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรร อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ทัง้จ านวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของ
ผูถื้อหุน้เดิม (control dilution) ในปัจจุบนัภายหลงัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพตามหุน้กู้
แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจ านวนสามารถ
ค านวณไดด้งันี ้

Control Dilution     =     
จ านวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ

จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ
 

 

                =     
250,000,000

1,275,027,883 + 250,000,000
 

 

                              = รอ้ยละ 16.39 
 

ในกรณีมีการแปลงสภาพพร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิ  ครั้งที่  2 สามารถดู
รายละเอียดไดใ้นส่ิงที่แนบมาดว้ย 2 ตามล าดบั 
 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) ภายใตส้มมติฐานว่ามีการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพทั้งจ านวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution)  สามารถ
ค านวณไดด้งันี ้

 

ก าไรสทุธิ =  70,133,671 บาท (งบรวมประจ าปี 2564) 
EPSo =  ก าไรสทุธิต่อหุน้ก่อนการเพิ่มทนุ 
EPSn =  ก าไรสทุธิต่อหุน้หลงัการเพิ่มทนุ 
Qo  =  จ านวนหุน้สามญัก่อนการเพิ่มทนุ 
QCB =  จ านวนหุน้สามญัรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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EPSo =  
ก าไรสทุธิงบรวมประจ าปี 2564

Qo
 

 

=  
70,133,671 

1,275,027,883  
 

= 0.05501 บาทต่อหุน้ 
 

 EPSn = 
ก าไรสทุธิงบรวมประจ าปี 2564

Q1+QCB
 

 

 = 
70,133,671

1,275,027,883 + 250,000,000
 

 

 = 0.04599 บาทต่อหุน้ 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

 

 = 
0.05501-0.04599

0.05501
 

 

 = รอ้ยละ 16.39 
ในกรณีม ีการแปลงสภาพพรอ้มก ับใชส้ ิทธิของใบแสดงสิทธิครัง้ที ่ 2 สามารถดู
รายละเอียดไดใ้นส่ิงที่แนบมาดว้ย 2 

เหตุให้ตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธ ิ

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือกู้แปลงสภาพ ไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิมบริษัทฯ      
จะด าเนินการปรบัราคาแปลงสภาพและอตัราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณใ์ด
เหตุการณห์นึ่งที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.17/2561 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่  
17 มกราคม 2561 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม)ซึ่งรวมถึงเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้

1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

2. เมื่อบรษิัทฯ มีการเสนอขายหุน้ออกใหม่ในราคาต ่า1 
3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า หรือมีการเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ในราคาต ่า1 
4. เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
5. เมื่อบรษิัทฯ จา่ยเงินปันผลเป็นเงนิซึ่งเกินกวา่อตัรารอ้ยละ 90.00 (เกา้สิบ) ของ

ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการของบรษิัทฯ หลงัหกัภาษีเงนิได ้ส าหรบั
การด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ในระหว่างอายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างตน้ ที่ท  าให้ผล

ประโยชนต์อบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพดอ้ยไปกว่าเดิม 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม หากตอ้งมี
การออกหุน้ที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิดังกล่าวบริษัทฯ           
จะสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว                
ไดต้่อเมื่อไดม้ีการยื่นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมตัิใหอ้อกหุน้เพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลง
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

หมายเหตุ :1/ ราคาต ่า อา้งอิงประกาศ สจ.39/2551 การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอ

ขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า 
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สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 
บริษัท ชวีาทัย จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่2 (CHEWA-W2) 

ทีจ่ะออกและเสนอขายให้แกผู้่ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ทีจ่องซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดสว่น
จ านวนหุ้นทีผู้่ถือหุน้แตล่ะรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ 

 

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ชื่อของใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ชีวาทัย จ ากัด (มหาชน) 

ครัง้ที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังที ่2” หรือ “CHEWA-W2”) 
ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบชุื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
ทีอ่ยู่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 1168/80 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ชัน้ 27 ยนูิตดี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่ง

มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขาย 

ไม่เกิน 300,000,000 หน่วย ทั้งนี ้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ครัง้ที่ 2 จะด าเนินการเมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 แลว้ 

จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ
23.53 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯในปัจจุบนั) 
คิดเป็นรอ้ยละ 43.14 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษัทฯ รวมกับ
จ านวนหุน้ที่รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกจ าหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ จ านวน 250,000,000 หุน้ ที่ออกและจดัสรรในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ ประจ าปี 2565) ทั้งนี ้จ านวนหุน้รองรบัใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอ
ขายในครัง้นี ้เมื่อรวมกบัจ านวนหุน้ท่ีบรษิัทฯ จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัหุน้สามญั
เพิ่มทุนออกใหม่ หุน้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ในครัง้
อื่นมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิัทฯ 

* วิธีการค านวณสัดส่วนหุน้สามัญที่รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิครัง้ที่ 21: 

=  

จ านวนหุน้ท่ีรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกจ าหน่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม +
จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิ CHEWA-W2

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
 

 

=  
250,000,000 + 300,000,000

1,275,027,883
 

 

 
1 หลกัเกณฑก์ารค านวณ ใหพิ้จารณาตามขอ้ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ดว้ย 
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 =       รอ้ยละ 43.14 
วิธีการเสนอขาย เสนอขายและจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้และไดร้บัการจัดสรรหุน้กู้

แปลงสภาพตามสดัส่วนจ านวนที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) 
 

โดยบริษัทฯจะจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า 
(ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2) 
 

ทั้งนี ้ผูท้ี่จะใชสิ้ทธิซือ้หุน้ของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ อาย ุ1 ปี นบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูท้ี่มีอ  านาจในการก าหนดวนัที่
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 เมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ  (อาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาท ยกเวน้กรณีการปรบัราคาใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการปรบัราคาใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ครัง้ที่ 2 ต่อหน่วยภายหลงัการปรบัราคาใชสิ้ทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต ่ากว่า
มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ         
ไดใ้นทุก 6 เดือนภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2) 

วันใช้สิทธิคร้ังแรก สามารถใช้สิทธิไดภ้ายหลังจาก 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 

วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย วันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 มีอายุครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย
ตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ใหเ้ล่ือนวันใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ยดังกล่าว
เป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยดงักล่าว 
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ระยะเวลาการแจ้งความจ านง 
ในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั
ของบริษัทฯจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ 
ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันท าการก่อนวนัใชสิ้ทธิใน
แต่ละครัง้ (ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิส าหรบัการใชสิ้ทธิ) ส าหรบั
การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ก าหนดใหม้ีระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ครัง้สุดทา้ยไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนวันใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย (ระยะเวลาแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย) 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ 

เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไดแ้จ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 แลว้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิก
การแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิดงักล่าวไดเ้วน้แต่ไดร้บัความยินยอม
เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบรษิัทฯ 

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่  2 โดยให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณาก าหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ บรษิัทฯ ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 
ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการใช้
สิทธิ 

บริษัทฯจะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

สิทธิและผลประโยชนอ์ื่น ๆ  หุน้สามญัที่ออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 จะมีสิทธิ
และสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ออกไปก่อนหน้านี ้
ทกุประการ 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

เพื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 ไม่ให้
ดอ้ยไปกว่าเดิม บริษัทฯจะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใช้
สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึ่งที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 11(4)(ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ท่ี
ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 
(แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้
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1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริษัทฯ
อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือการแบ่งแยกหุน้ 

2. เมื่อบรษิัทฯ มีการเสนอขายหุน้ออกใหม่ในราคาต ่า1 
3. เมื่อบรษิัทฯ มีการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า หรือมีการเสนอ

ขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ในราคาต ่า1 
4. เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่  

ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  
5. เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 90.00 (เกา้สิบ) 

ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงิน
ได ้ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานหรือก าไรสะสม ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบรษิัท ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

6. เมื่อมีกรณีอื ่นใดในลักษณะเดียวกับขอ้ 1.-5. ที่ท าใหผ้ลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ ที่ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิ จะไดร้บัเมื่อมีการใชส้ิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 
 

ทัง้นี ้ค  าจ ากดัความ สตูรการค านวณเพื่อการปรบัสิทธิ ตลอดจนรายละเอียด
เพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะไดร้ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
 

ทัง้นี ้บรษิัทฯจะมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบรหิาร หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารมอบหมาย 
เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งในการปรบั
หรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ 

วัตถุประสงคข์องการออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ และประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ัง
นี ้

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนส ารองส าหรบัการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกจิในปัจจบุนัของบรษิัทฯ เช่น ค่ามดัจ าในการซือ้ที่ดนิ
ส าหรบัโครงการในอนาคต ตลอดจนใชเ้ป็นเงินหมนุเวียนในการด าเนินงาน 
โดยการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีการ
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ทัง้หมดบริษัทฯจะไดร้บัเงินทุนเพิ่มมาเป็น
จ านวนทัง้หมด 360,000,000 บาท 

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการ
เพิ่มทุน 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะไดร้บัผลประโยชน์
เก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถน าเงินทุนที่ไดร้บัไปใชใ้นโครงการ
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ต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงคข์องการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 ในครัง้นี ้

เงือ่นไขอื่นๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบริหาร 
หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดและ
เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง  ๆ ในการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควรและ
ภายใตข้อบอ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 เป็นตน้ รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ 
อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิครัง้ที่ 2 ไดทุ้กประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการติดต่อจดัท า ลง
นาม สลกัหลงั รบัรองหรือส่งมอบซึ่งเอกสารตา่ง ๆ  ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบั
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 และการน าใบส าคัญ
แสดงสิทธิครั้งที่  2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ์ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอื่น 
และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง เป็นตน้ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดรูายละเอยีดตามเอกสารแนบในหนา้ถดัไป 
หมายเหตุ :1/ ราคาต ่า อา้งอิงประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพ่ือรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 
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ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ (Dilution Effects) 

เนื่องจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตาม

สดัส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ดงันัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ออกใบส าคญัแสดง

สิทธิ ทัง้นี ้บนสมมติฐานว่า ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใชสิ้ทธิ

ซือ้หุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 โดยบคุคลอื่นท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) และสัดสว่นการใช้สทิธอิอกเสียง 

ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อดา้นการลดลงของ

สดัส่วนการถือหุน้สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

= 
จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2

จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2
 

 

= 
300,000,000

1,275,027,883 + 300,000,000
 

 

= รอ้ยละ 19.05 

ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 และหุน้กูแ้ปลงสภาพ มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อ

ดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) จากการใชสิ้ทธิดังกล่าวลดลงโดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

จ านวนหุน้ท่ีรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ +
จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2

จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 2 + 
จ านวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ

 

= 
250,000,000 + 300,000,000

1,275,027,883 + 300,000,000 + 250,000,000
 

 

= รอ้ยละ 30.14 
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2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) ในกรณีที่ผู ้ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 

2 หากผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้

ก าไรสทุธิ =  70,133,671 บาท (งบรวมประจ าปี 2564) 

EPSo = ก าไรสทุธิก่อนการเพิ่มทนุ 

EPSn = ก าไรสทุธิหลงัการเพิ่มทนุ 

Q0  = จ านวนหุน้สามญัก่อนการเพิ่มทนุ 

Qw2  = จ านวนหุน้สามญัรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 

EPSo = 
ก าไรสทุธิงบรวมประจ าปี 2564

Q0
 

= 
70,133,671 

1,275,027,883
 

= 0.05501 บาทต่อหุน้ 

 EPSn = 
ก าไรสทุธิงบรวมประจ าปี 2564

Q0+QW2
 

  = 
70,133,671 

1,275,027,883 + 300,000,000
 

  = 0.04453 บาทต่อหุน้ 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

  = 
0.05501-0.04453

0.05501
 

  = รอ้ยละ 19.05 

ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 รวมถึงใชสิ้ทธิการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยหาก

ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) ดงักล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ก าไรสทุธิ =  70,133,671 บาท (งบรวมประจ าปี 2564) 
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EPSo = ก าไรสทุธิก่อนการเพิ่มทนุ 

EPSn = ก าไรสทุธิหลงัการเพิ่มทนุ 

Q0  = จ านวนหุน้สามญัก่อนการเพิ่มทนุ  

QCB = จ านวนหุน้สามญัรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

QW2 = จ านวนหุน้สามญัรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2  

EPSo = 
ก าไรสทุธิงบรวมประจ าปี 2564

Q0
 

= 
70,133,671 

1,275,027,883
 

= 0.05501 บาทต่อหุน้ 

 EPSn = 
ก าไรสทุธิงบรวมประจ าปี 2564

Q0+QW2+QCB
 

  = 
70,133,671 

1,275,027,883 + 250,000,000 + 300,000,000
 

  = 0.03843 บาทต่อหุน้ 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

  = 
0.05501 - 0.03843

0.05501
 

  = รอ้ยละ 30.14 

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้เนื่องจากราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัทฯ 1.20 บาทต่อหุน้ ซึ่ง

สงูกว่าราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดเท่ากบัหุน้ละ 1.04 บาท (ระหว่างวนัท่ี 26 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2565) 

 



 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 14 

 

92 
 
 

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ชวีาทัย จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่15 กุมภาพนัธ ์2565 

 ขา้พเจา้ บรษิัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 15 

กมุภาพนัธ ์2565 เก่ียวกบัการลดทนุและเพิ่มทนุจดทะเบียนบรษิัท และจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้

1. การลดทุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้สามญั ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จาก 2,307,692,307 บาท เหลือ 1,275,027,883 บาท โดยการตัดหุน้สามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่าย 

จ านวน 1,032,664,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 1,032,664,424.00 บาท ทั้งนี ้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้

จ าหน่ายดงักล่าว เป็นหุน้สามญัที่เหลือจากการจดัสรรเพื่อเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน ตามมติที่ประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 จ านวน 282,664,196 หุน้ และหุน้เหลือจากการรองรบัหุน้ปันผลอีก จ านวน 928 หุน้ รวมถึงหุน้

รองรบัที่เหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (CHEWA-W1) ที่ครบก าหนด

อายไุปเมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 749,999,300 หุน้ รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,032,664,424 หุน้ 

2. การเพิ่มทนุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทจากเดิม  1,275,027,883 บาท เ ป็น 1,825,027,883 บาทโดยออกหุ ้นสามัญจ านวน 

550,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 (หนึ่งบาท) รวมเป็น 550,000,000.00 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

ของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจ านวน 250,000,000 หุน้ และเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ

บรษิัท ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2) เป็นจ านวน 300,000,000 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ หุน้สามญั 

หุน้บรุิมสิทธิ 

550,000,000 

- 

1.00 

- 

550,000,000.00 

- 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate) 

หุน้สามญั 

หุน้บรุิมสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

3.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้

และช าระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

เพ่ือรองรบัการแปลง

สภาพของหุน้กู้

แปลงสภาพ 

250,000,000 หุน้ 4,251 หุน้เดิม:  

1 หน่วยหุน้กูแ้ปลง

สภาพ  

ผูถ้ือหุน้จะซือ้หุน้กู้

แปลงสภาพในราคา 

1,000 บาทต่อหน่วย 

คณะกรรมการบริษัท

จะเป็นผูก้  าหนดใน

อนาคต 

โปรดพิจารณา 

หมายเหตดุา้นลา่ง 

เพ่ือรองรบัการออก

และเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

ที่จะซือ้หุน้สามญั

ของบริษัท ครัง้ที่ 2 

(CHEWA-W2) 

300,000,000 หุน้ 1 หน่วยหุน้กู ้

แปลงสภาพ :  

1,000 หน่วย

ใบส าคญั 

แสดงสิทธิ 

ผูถ้ือหุน้จะไดร้บั

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

โดยไม่คิดมลูค่า  

(ศนูยบ์าท) เม่ือได ้

จองซือ้และไดร้บัการ 

จดัสรรหุน้กูแ้ปลง

สภาพที่เสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตาม

สดัสว่นจ านวนหุน้ที่ผู ้

ถือหุน้แต่ละรายถืออยู่ 

(Right Offering) ตาม

ขอ้ก าหนด และ

เง่ือนไขของบริษัท 

หลงัจากไดร้บัอนมุตัิ

จากที่ประชมุสามญั

ผูถ้ือหุน้ 

ประจ าปี 2565 แลว้ 

โดยเสนอขายใหแ้ลว้

เสรจ็ภายใน 1 ปี           

นบัจากวนัที่ทีป่ระชมุ        

ผูถ้ือหุน้มีมติอนมุตัิ 

โปรดพิจารณา 

หมายเหตดุา้นลา่ง 

 

หมายเหตุ: 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดม้ีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจ าปี 2565 ซึ่งจะจดัใหม้ีขึน้ในวนัท่ี 1 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ดงัต่อไปนี ้

1) อนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหม่ของบรษิัทและใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษิัท จ านวน

รวมทั้งสิน้ไม่เกิน 300,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทัง้สิน้

ไม่เกิน 300,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Right 

Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพทีเ่สนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม”)  

ทั้งนี ้ใหจ้ัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวนไม่เกิน 300,000 หน่วย ดังกล่าวทั้งจ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิ

ไดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรร 4,251 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

หากมีเศษจากการค านวณให้ตัดทิง้ทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต ่ากว่า 4,251 หุ้น จะไม่มีสิทธิจอง

ซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได ้(แต่สามารถจองซือ้เกินสิทธิของตนได)้ และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิไดร้ับการจัดสรร

สามารถจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสิทธิ นอ้ยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได ้หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ

ที่เสนอขายในครัง้นีก้็ได ้โดยบริษัทจะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ตามสิทธิจนครบถว้นก่อน หากมีหุน้กู้

แปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้และช าระเงิน 

ค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือใหจ้ดัสรร) ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 
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(1) กรณีมีหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือมากกว่าจ านวนความตอ้งการของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิทัง้หมดรวมกัน ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้

เกินสิทธิทกุรายจะไดร้บัการจดัสรรตามความตอ้งการของผูถื้อหุน้ท่ีซือ้เกินสิทธิ  

(2) กรณีมีหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือนอ้ยกว่าจ านวนความตอ้งการของผูถื้อหุ้นที่จองซือ้เกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผูถื้อหุ้น               

ที่จองซือ้เกินสิทธิจะไดร้ับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซือ้เกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ 

จนกว่าจะไม่เหลือหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจองซือ้เกินสิทธิ  

2) ก าหนดใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(Record Date) เพื่อก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิัทในครัง้นี ้ต่อไป 

3) มอบอ านาจใหก้รรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและ

เก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไดท้กุประการ 

4) อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 2 (“CHEWA-W2”) จ านวนไม่เกิน 

300,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 23.53 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัท ณ วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2565 

ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เสนอขาย

ให้แก่ผู ้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผูถ้ือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ใน

อตัราส่วน 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี นบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 

1 หุน้ และมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีการปรบัราคาใชสิ้ทธิ) ทัง้นี ้รายละเอียดโดยสงัเขปของ 

CHEWA-W2 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ชีวาทัย จ ากดั 

(มหาชน) ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2) ที่จะออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลง

สภาพที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้และผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ 

5) อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 1,032,664,424 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,307,692,307 บาท  

จ านวน 2,307,692,307 หุ ้น ม ูลค่าที่ตราไว ้หุ ้นละ 1.00 บาท โดยแบ่ง เ ป็นทุนจดทะเบียนที่ช าระแล ้วจ านวน 

1,275,027,883 หุน้ และทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ช าระจ านวน 1,032,664,424 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จ านวน 

1,032,664,424 บาท ทัง้นี ้หุน้สามญัที่ยังไม่ไดช้ าระดังกล่าว เป็นหุน้สามญัที่เหลือจากการจดัสรรเพื่อเสนอขายใหก้บัผูถื้อ

หุน้เดิมตามสดัส่วน ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 จ านวน 282,664,196 หุน้ และหุน้เหลือจากการรองรบั

หุน้ปันผลอีก จ านวน 928 หุน้ รวมถึงหุน้รองรบัที่เหลือจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท 

ครัง้ที่ 1 (CHEWA-W1) ที่ครบก าหนดอายุไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 749,999,300 หุ้น รวมเป็นจ านวน

ทัง้สิน้ 1,032,664,424 หุน้  

6) อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 550,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,275,027,883 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ ้นสามัญจ านวน 1,275,027,883 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว ้หุ ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จ านวน 1,825,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,825,027,883 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการ
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ออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจ านวน 250,000,000 หุน้ และการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั

ของบรษิัทครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2) เป็นจ านวน 300,000,000 หุน้ 

7) อนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 550,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการออกเสนอ

ขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2)) โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

7.1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 250,000,000 

หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท คิดเป็นจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท จ านวนไม่เกิน 300,000 หน่วย 

ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูค่าที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 300,000,000 บาท 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยก าหนดอตัราส่วนการแปลงสภาพ 

1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้833 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 1.20 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้

ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ  และอาจ

เปล่ียนแปลงไดอ้นัเนื่องมาจากการปรบัราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิต่อไป 

7.2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ครัง้ที่ 2 

(CHEWA-W2) จ านวนไม่เกิน 300,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 23.53 ของทุน

ช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวนัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้กู ้แปลงสภาพตามสัดส่วนจ านวนหุ ้นที่ผู ้ถือหุน้แต่ละรายถืออยู่  (Right Offering) 

โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 

2 (CHEWA-W2) คิดเป็นจ านวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย 

3.1.1 การด าเนินการของบริษัทกรณีทีมี่เศษของหุ้น 

 ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ใหปั้ดเศษของหุน้ทิง้ทกุกรณี 

3.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย ์

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ 

ผูถ้ือหุน้เดิม หุน้สามญั ..................... ..................... ......................................... 

 หุน้บรุิมสิทธิ ..................... ..................... ......................................... 

เพ่ือรองรบัการแปลงสภาพ/     

ใชส้ิทธิของใบแสดงสิทธิในการ     

ซือ้หุน้เพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได ้  ..................... ..................... ......................................... 

ประชาชน หุน้สามญั ..................... ..................... ......................................... 
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 หุน้บรุิมสิทธิ ..................... ..................... ......................................... 

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั ..................... ..................... ......................................... 

 หุน้บรุิมสิทธิ ..................... ..................... ......................................... 

1/รอ้ยละต่อทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพิ่มทนุแบบ General Mandate 

4 ก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทนุและจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ  

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, 

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดย 

 ก าหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตัง้แต่วันที่……………………………

จนกว่าการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 3 มีนาคม 2565 

 

5 การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต (ถ้ามี)  

5.1. การขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

5.2. บริษัทจะท าการจดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุน การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน และด าเนินการจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้ภายใน 14 วนั นบัแต่ วนัท่ีไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบ 

5.3. บรษิัทจะด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหร้บัหุน้สามญัที่ออกใหม่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

6 วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

วตัถุประสงคก์ารเพิ่มทุนในภาพรวมเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุส ารองส าหรบัการขยายโครงการของบรษิัทในอนาคต และ/หรือโครงการ

ในปัจจุบนั รวมทัง้ใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนใหก้บับริษัท โดยทางบริษัทขอสรุปรายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารเพิ่มทุนแยกตามประเภท

ของการเพิ่มทนุ เป็นดงันี ้

6.1 เงินเพิ่มทนุจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ จ านวน 300,000,000 บาท โดยวตัถปุระสงคม์ีดงันี ้

- เพื่อเป็นเงินลงทนุเพิ่มเติมในโครงการท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจบุนั จ านวนไม่เกิน 300.00 ลา้นบาท ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้ 

- โครงการคอนโด ชีวาทยั ป่ินเกลา้ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 100.00 ลา้นบาท เพื่อน าไปเป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัส่ิงปลกู

สรา้งและสาธารณปูโภคในโครงการ 

- โครงการคอนโด ชีวาทยั ฮอลลม์ารค์ ลาดพรา้ว - โชคชยั 4 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 200.00 ลา้นบาท เพื่อน าไปเป็น

ค่าใชจ้่ายส าหรบัส่ิงปลกูสรา้งและสาธารณปูโภค ในการขยายโครงการเฟส ท่ี 2 

6.2 เงินจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่  2 (CHEWA-W2) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้กูแ้ปลง

สภาพเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวน 360,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนส ารองส าหรบัการขยายธุรกิจของ
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บริษัทในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ เช่น ค่ามัดจ าในการซือ้ที่ดินส าหรบัโครงการใน

อนาคต ตลอดจนใชเ้ป็นเงินหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัทต่อไป 

7 ประโยชนท์ีบ่ริษทัจะพึงได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

7.1 ประโยชนจ์ากการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เพื่อส ารองไวส้ าหรบัโครงการในปัจจบุนั  

7.2 ประโยชนจ์ากการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เพื่อใหบ้ริษัทมีความพรอ้มและเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางดา้นการเงินในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตาม

ความเหมาะสม  

8 ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

8.1 ประโยชนจ์ากการเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพผูถื้อหุน้ของบริษัท จะไดล้งทุนในตราสารหนีท้ี่มีโอกาส

แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัท ไดใ้นอนาคต โดยหากยงัไม่แปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ผูถื้อหุน้กูแ้ปลง

สภาพจะไดร้บัความคุม้ครองเช่นเดียวกบัเจา้หนีส้ามญัของบรษิัท และจะไดร้บัดอกเบีย้ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

และเมื่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ หุน้กูแ้ปลง

สภาพดงักล่าวจะถกูแปลงเป็นหุน้สามญัของบรษิัท ไดต้ามสดัส่วนที่ก าหนดไว ้ท าใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ดงักล่าวมีโอกาส

ไดร้บัก าไรจากส่วนต่างราคาหุน้ในอนาคต 

8.2 ประโยชนจ์ากการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดป้ระโยชนจ์ากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัท ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ รุน่ท่ี 2 ทัง้นี ้

หากราคาใชสิ้ทธิต ่ากว่าราคาหุน้ของบริษัท ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้

สามญัของบรษิัทไดใ้นราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาด  

บรษิัท จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันัน้ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ รุน่

ที่ 2 จะสามารถซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้
 

9 รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุน้เพือ่ใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

- การเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิม

ของบรษิัท จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 – 2 (ในหวัขอ้ Dilution Effect) 

ของรายงานแจง้มติคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 2/2565 

- ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพในสดัส่วน 833 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากมีเศษจากการค านวณให้

ตดัทิง้ทุกกรณี โดยผูถื้อหุน้ของบริษัทรายใดที่ถือหุน้ต ่ากว่า 833 หุน้ จะไม่มีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสิทธิได ้ (แต่

สามารถจองซือ้เกินสิทธิของตนได)้ 

10 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

10.1 เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่มทนุ 
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คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่า บรษิัทมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการ

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมถึงการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวไปใชเ้พื่อ

วตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 6 

นอกจากนี ้หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุน้ในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาและเห็นว่าการออกและ

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เป็นแนวทางการระดมทนุที่

มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มทุนครัง้นี ้ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทไดร้บัเงินทุน ในระยะเวลาอนั

สัน้ อีกทัง้ การออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมดงักล่าว เป็นการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ของบริษัท

ส่วนร่วมในการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมถึงการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2)  และมีสิทธิ

ไดร้บัผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกันในอนาคต 

10.2 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งนิท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

บรษิัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน (Rights Offering) ดงักล่าว

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี 2565* โดยบรษิัทจะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทุนดงักล่าว ไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียด

ที่กล่าวมาในขอ้ 6 ขา้งตน้ 

หมายเหต:ุ ระยะเวลาที่บรษิัทจะไดร้บัเงินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาของการก าหนดวนัจองซือ้ ซึ่งจะถกูก าหนด

ภายหลงัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

10.3 ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุ แผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทนุ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วน (Rights Offering) 

เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมถึงการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 (CHEWA-

W2) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผลและ

เป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และผูถื้อหุน้ทัง้หมด เนื่องจากบรษิัทมีแผนที่จะน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทนุครัง้นีไ้ป

ใชต้ามวตัถปุระสงค ์ท่ีระบใุนรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 6 
 

ทัง้นี ้การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการการแปลงสภาพของหุน้กูส้ภาพในกรณีที่บรษิัทออกและเสนอขายในครัง้นีม้ี

ผูจ้องซือ้เต็มจ านวน บรษิัทจะสามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 300,000,000.00 บาท ซึ่งบรษิัทมีแผนที่จะใชเ้งิน

เป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจบุนั อนัเป็นประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทและผูถื้อหุน้ของบรษิัท ส าหรบั

ในส่วนของการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2) ในกรณี

ที่ผูถ้ือหุน้ มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2) เต็มจ านวน บริษัทจะ

สามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 360,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใชเ้งินเพื่อเป็นเงินทุนส ารองส าหรบั

การขยายธุรกิจของบรษิัทในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในปัจจบุนัของบรษิัทฯ เช่น ค่ามดัจ าในการซือ้ที่ดิน

ส าหรบัโครงการในอนาคต ตลอดจนใชเ้ป็นเงินหมนุเวียนในการด าเนินงานต่อไป 
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10.4 ผลกระทบที่คาดวา่จะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกจิของบรษิัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วน  (Rights Offering) 

เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมถึงการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 2 (CHEWA-W2) ที่

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เป็นการด าเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะท าใหบ้ริษัท

สามารถน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6 ข้างต้นได้ ซึ่งการ

ด าเนินการตามที่กล่าวมานีจ้ะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชนต์่อบริษัทในการเสริมสรา้ง

ความมั่นคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัท และยังช่วยเสริมสรา้งสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่บริษัท 

ทั้งนีใ้นการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครัง้นี ้จะส่งผลใหส้ถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีขึน้ 

อนัจะส่งผลใหบ้รษิัทมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง 

11 ค ารับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทนุ 

ในกรณีที่กรรมการของบรษิัท ไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชุม

ผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน โดยกระท าการหรือ

ละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัท บรษิัทสามารถเรียกค่าสินไหม

ทดแทนจากกรรมการคนดงักล่าวได ้แต่หากบรษิัทไม่เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 5 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการเรียกรอ้งได ้และหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้

ผูถื้อหุน้นัน้ๆ สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได ้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดของกรรมการ อนั

เป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความ

ซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท ในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนนัน้เป็นเหตุใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

บุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรบัผิดชอบในการส่งคืนประโยชนด์งักล่าว

แก่บริษัทได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท 

จะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการดงักล่าวได ้ซึ่งหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้ับแจ้ง ผู ้ถือหุ้น

ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

12.   ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ข้ันตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2565 15 กุมภาพนัธ ์2565 

2.  วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 

(Record Date) 

3 มีนาคม 2565 

3. วนัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 เพ่ือขออนมุตัิเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 1 เมษายน 2565 
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ล าดับ ข้ันตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

4. ด าเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิต่อ

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต ่

วนัที่ที่ประชมุสามญั 

ผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 

มีมติอนมุตัิ 

5. วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ คณะกรรมการบริษัท 

จะเป็นผูก้ าหนดในภายหลงั 

6. วนัจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ และจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ คณะกรรมการบริษัท 

จะเป็นผูก้ าหนดในภายหลงั 

7. ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัทีบ่ริษัทไดร้บั

ช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

 

บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

       .......................................................... 

      (นายบญุ ชนุ เกียรติ) 

         กรรมการผูจ้ดัการ 
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แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 
Location map of the venue for Annual General Meeting of Shareholders 

 

 

 

 
 

 

ณ ห้อ งแมนดาริน เอ  ชั ้น  1, โรงแรมแมนดาร ิน  กร ุง เทพ  เลขที ่ 662 ถนนพระราม  4 แขวงมหาพฤฒ าราม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 

at Mandarin A room, 1st fl., Mandarin Bangkok Hotel 662 Rama IV Rd., Maha Phruettharam Subdistrict, Bang Rak 

District, Bangkok 10500. 
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รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด  

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

QR Code downloading  
Form 56-1 One Report 2021 and Sustainability Report 2021 

CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (Form 56-1 One Report 2021) 
 
 
 
 
 
  

 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 (Sustainability Report 2021) 

 

 

 



บร�ษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
1168/80 อาคารลุมพ�นีทาวเวอร� ชั ้น 27 ยูนิต D 

ถ.พระราม 4 แขวงทุ�งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท�:02 679-8870-4     โทรสาร :02 679-8875

www.chewathai.com 
Call Center 1260

CHEWATHAIPLC chewathaiplc @chewathai @chewathaiplc




