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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

ของ 

บริษัท ชีวาทัย จาํกัด (มหาชน) 

 

ประชุมเม��อวันที� 27 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ห้องประชุมจตุรทิศ, 

เลขที� �� ซอยแสงแจ่ม �นนพระราม�, แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  

1) นายชาติชาย  พานิชชีวะ  ประธานกรรมการ 

2) นายบญุ ชนุเกียรต ิ  กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร / 

 กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

3) นางสมหะทยั พานชิชีวะ   กรรมการ 

4) Mr. Phua Cher Chew  กรรมการ 

5) นางสภุาภรณ์   บรุพกศุลศรี  กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  

 กรรมการกํากบัดแูลกิจการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6) นายชยัยทุธ   เตชะทศันสุนทร  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

 คา่ตอบแทน / ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

7) Mr. Chung Tang Fong  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

 พิจารณาค่าตอบแทน 

8) Mr. Phua Chian Kin  ประธานกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม  

1) คณุสนุนัทรา มหาประสิทธิ�ชยั    ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี  

2) คณุปชาธิป เมตตาประสพกิจ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายกฏหมาย/ เลขานกุารบริษัท 

 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด  

คณุพิมพ์�จ มานติขจรกจิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 4521  

  

20 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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��������������  

บริษัท ชีวาทยั จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) โดย นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ ผู้ ดําเนินการประชมุ (“ผู้ดําเนินการ

ประชมุ”) ให้ข้อมลูเกี�ยวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบื �องต้น ดงันี �  

 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน    750,000,000.-บาท  

 ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว    750,000,000.- บาท  

 แบง่ออกหุ้นสามญัจํานวน     750,000,000.- หุ้น  

 มลูคา่หุ้นที�ตราไว้หุ้นละ      1.00 บาท  

 บริษัทได้กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัที� 9 มีนาคม 2560 

(Record Date) และวนัรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 255 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเตมิ) โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัที� 10 มีนาคม 2560  

 การประชมุในวนันี �มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 25 ราย และโดยการมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมจํานวน 32 

ราย รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด 57 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้  562,574,856.- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.01 ของหุ้นที�

จําหน่ายได้ทั �งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม โดยข้อบงัคบัของบริษัท�ึ�งมีข้อกําหนด เกี�ยวกบัองค์ประชุมว่า ในการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั �งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดของบริษัท จึงจะ

ครบเป็นองค์ประชมุ  

 เพื�อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุม 

ผู้ดําเนินการได้เรียนชี �แจงวิธีการปฏิบตัใินการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี �  

1.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ตนถือ โดยให้นับ

หนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสียง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบที�ก�หมายกําหนดให้ปฏิบติัการลงคะแนน

เสียงดงัตอ่ไปนี �  

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือชื�อในบตัรลงคะแนน ทั �งนี � เพื�อ

เป็นการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้นและเพื�อให้เกดิความโปร่งใสในการลงคะแนน  

 ในการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที� 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั �งกรรมการที�ออก

ตามวาระกลบัเข้าดารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง และ วาระที� 8 พิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้ในวงเงิน

ไม่เกิน 1,500.- ล้านบาท �ึ�งจะได้เรียนชี �แจงต่อไป หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจํานวนเสียงของท่าน ต่อมติที�นําเสนอ สําหรับผู้

ถือหุ้นที�ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที�บริษัทจดัให้ และยก

มือให้เจ้าหน้าที�ไปเก็บบตัรลงคะแนน  
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 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที��ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนน

เสียงทั �งหมด และส่วนที�เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที�เห็นด้วย สําหรับผู้ ที�ออกเสียงเห็นด้วยใน

วาระเหล่านี � ขอให้เก็บบตัรลงคะแนน�ว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที�ของบริษัทหลงัเสร็จสิ �นการ

ประชุม ทั �งนี � การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั �งนี � เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย �ม่ใช่การ

ลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเกบ็บตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทั �งหมดเ�ื�อให้เกดิความ�ปร่งใสใน

การนบัคะแนน  

3.  กร�ีผู้ ถือหุ้นที�ทําหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื�นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉนัทะให้กรรมการ

หรือกรรมการอสิระออกเสียง และกําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือ

หุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ  

4.  กร�ีการลงคะแนนในวาระที� 5 �ิจาร�าอนุมัติแต่งตั �งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก

วาระหน��ง  

 บริษัทจะเสนอให้�ิจาร�าเลือกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล �ดยขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็น

ด้วย �ม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเจ้าหน้าที�ของบริษัทจะ�ปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที��ม่เห็น

ด้วย หรือ งดออกเสียง สําหรับการ�ิจาร�าเลือกตั �งกรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้

ถือหุ้นทั �งหมดที�ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที��ม่เห็นด้วย หรือ งด

ออกเสียงแล้ว  

5.  ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 35  

 ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน��งมีเสียงหน��ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วน�ด้เสีย

เป็น�ิเ�ษในเรื�องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั �น�ม่มีสิท�ิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �น นอกจากการออกเสียงเลือกตั �ง

กรรมการ และมตขิองที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อ�ปนี � 

(1) ในกร�ีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซ��งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประ�านในที�ประชมุออกเสียงเ�ิ�มข� �นอีกเสียงหน��งเป็นเสียงชี �ขาด 

(2) ในกร�ีดังต่อ�ปนี � ให้ถือคะแนนเสียง�ม่น้อยกว่าสามในสี� (���) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นซ��งมาประชมุและมีสทิ�ิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือ�อนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางสว่นที�สําค�ัให้แก่บุคคลอื�น 

(ข) การซื �อหรือรับ�อนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื�นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้�ข หรือยกเลิกสั��าเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั �งหมดหรือ

บางส่วนที�สําค�ั การมอบหมายให้บุคคลอื�นใดเข้าจดัการ�ุรกิจของบริษัท หรือการควบ

รวมกิจการกบับคุคลอื�น�ดยมีวัตถปุระสงค์เ�ื�อการแบ่งผลกํา�รขาดทนุกนั 

(ง) การแก้�ขเ�ิ�มเตมิหนงัสือบริค�ห์สน�ิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเ�ิ�มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษทั  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกจิการบริษัทกบับริษัทอื�น 
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(ฌ) การดําเนินการอื�นๆ ตามที�ก�หมายบญัญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม

ในสี� (���) ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้ น�ึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

6.  สําหรับผู้ถือหุ้นที�ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่าน

ได้โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที�ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ  

7.  คะแนนเสียงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื�องจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉันทะ ดังนั �น จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี�ยนแปลงและอาจไม่

เท่ากนั  

8.  ในการนบัคะแนนเสียงครั �งนี � บริษัทมีตวัแทนจาก บริษัท กดุั�นแอนด์พาร์ทเนอร์ จํากดั ที�ปรึกษาก�หมาย คือ 

นายกดุั�น  สขุมุานนท์ เป็นพยานในการนบัคะแนน  

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุม�กัถามในประเด็นที�เกี�ยวข้องกับ

วาระนั �นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที�ต้องการ�กัถาม แจ้งชื�อและนามสกุล

ให้ที�ประชมุทราบก่อน�กัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครั �ง  

10. ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นมีคําถามหรือความเห็นที�นอกเหนือจากวาระที�กําลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานําไป

สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื�นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้ นให้

ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการ�กัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที��ํ �ากนั เพื�อเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื�นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื�อให้การประชุม

เป็นไปด้วยดีและเพื�อเป็นการบริหารการประชมุให้อยู่ในเวลาที�กําหนด  

หลงัจากนั �นผู้ ดําเนินการประชมุจึงกลา่วแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร และที�ปรึกษาของบริษัทที�เข้าร่วมประชมุ และ 

คณุชาตชิาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชมุ (“ประธานฯ”) จงึแถลงว่าในการประชุมครั �งนี �

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดในข้อบงัคับของบริษัทแล้วจึงขอเปิดการ

ประชมุเพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ที�ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ดงันี �  

�าระท�� 1  ���ง�����ทราบรายงานการประชุมสามัญผู�����ุ�น ประ��าป�  ���� 

ประธานฯ แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า บริษัทได้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559   �ึ�ง

ประชุมเมื�อวันที� 3 มีนาคม 2559  และได้จัดทํารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมี

รายละเอียดสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี ����  ปรากฏตาม ส��งท��ส� งมา���ย 1  

ที�ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม จึงแจ้งให้ที�ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้น ประจําปี 2559 �ึ�งประชมุเมื�อวนัที� 3 มีนาคม 2559  

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุม�ักถามข้อมูลเพิ�มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อ

สงสยัใดๆ ประธานฯ จงึชี �แจงวา่เนื�องจากวาระนี �เป็นวาระเพื�อรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง  
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256124

 
 

��ทิี�ปร����  ที�ประชมุรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซ��งประชมุเมื�อวนัที� 3 มีนาคม 

2559 โดยมีรายละเอยีดตามที�เสนอ 

หมายเหต ุ วาระนี �เป็นการประชมุที�เกิดข� �นก่อนที�มีการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชน (IPO) 

ซ��งได้มีการรับรองโดยผู้ ถือหุ้นมาก่อนแล้ว สําหรับวาระนี �จ�งเป็นวาระเพื�อทราบ และ

ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

�าร�ที� 2  พจิารณารับทราบรา�งานผลการดาํเนินงานของบริษัท ปร�จาํปี ���� 

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชี �แจงรายละเอียดใน

วาระนี �ตอ่ที�ประชมุ 

 คณุบญุ ชนุ เกียรต ิได้ชี �แจงรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงาน

ประจําปีของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจําปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) �ิ�งที���ง�าด��� 2 ที�ได้จดัส่งให้

ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชญิประชมุ  

ผลการดาํเนินงานของบริษัทในปี 2559 �ีรา�ล�เอี�ด�ร�ป ดังนี �  

 ในปี 2559 บริษัทได้เปิดตวัโครงการใหม่ จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.ชีวาทยั เรสซเิดนซ์ อโศก,             

2. ชีวารมย์ รังสิต – ดอนเมือง 3.ชีวาทัย เพชรเกษม 27 รวมมูลค่าโครงการทั �งหมดประมาณ  

3,780 ล้านบาท  

 ในปี 2559 บริษัทมียอด presale  2,515 ล้านบาท เพิ�มข� �นจากปี 2558 จํานวน 107 ล้านบาท 

หรือคดิเป็นร้อยละ 5 

 ณ เดือนธนัวาคม 2559 บริษัทมี backlog โครงการคิดเป็นมูลค่า  2,342  ล้านบาท และบริษัท

คาดวา่บริษัทจะสามารถทยอยรับรู้รายได้จากโครงการดงักล่าวในปี 2560 จํานวน 1,701 ล้าน  

 

นอกจากนี � นายบุญ ชุน เกียรติ ได้นําเสนอให้ที�ประชุมทราบเกี�ยวกบัข้อมูลของแผนธุรกิจในปี 

2560 ของบริษัท โดยบริษัทได้ตั �งเป้าไว้ว่าบริษัทจะเปิดตัวโครงการใหม่มูลค่ารวมประมาณ  7,700 

ล้านบาท  

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามข้อมูลเพิ�มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั

ใดๆ ประธานฯ จ�งชี �แจงว่าเนื�องจากวาระนี �เป็นวาระเพื�อรับทราบ จ�งไมมี่การลงคะแนนเสียง  

��ทิี�ปร����  ที�ประชมุมีมตรัิบทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอ  
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25บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

 
 

วาร�ท�� 3  ��ิาร�า�น�มัตงิบ���ง�าน�การเงนิ ��า�รับร�บ�� บั����ิ �น��� � วันท�� 31 ธันวาคม 2559  

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุนนัทรา มหาประสิทธิ�ชยั ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงิน

และการบญัชี  เป็นผู้ ชี �แจงรายละเอยีดในวาระนี �ต่อที�ประชมุ  

คุณสุนนัทรา มหาประสิทธิ�ชัย ชี �แจงให้ที�ประขุมทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 �ึ�งผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความ

เห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ �นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) ที�ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น

พร้อมหนงัสือเชญิประชมุ โดยสรุปสําระสาคญัได้ดงันี �  

รายการตามงบการเงนิรวม 

��า�รับร�บร�ย�เวลาบั����ิ �น���วันท�� 

 (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

สนิทรัพย์รวม  3,171 2,355 

หนี �สนิรวม 2,195 1,668 

สว่นของผู้ถือหุ้น 976 687 

รายได้รวม 1,201 1,430 

กําไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีเงินได้ 71 103 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 63 83 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุ้น 0.09 0.25 

 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุม�ักถามข้อมูลเพิ�มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อ

สงสัยใด� ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิ �นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 �ึ�งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  

มตทิ���ร���ม ที�ประชุมมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชี

สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 �ึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมี

รายละเอียดตามที�เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี �  
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256126

 
 

มตทิี�ลง จาํน�นเสียงที�ลงมติ 
� � หุ้น � � เสียง � 

ร้อยละของผู้��อหุ้น���งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 561,074,656 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวมจํานวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คดิเป็นจํานวนเสียงทั �งหมด 561,074,656 เสียง 

หมายเหต ุ มตใินวาระนี �จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น�ึ�งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

�าระที� 4  พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรเงินกําไรสุทธปิระจาํปี 2559 เป็นทนุสํารองตามกฎหมายและการ

จ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุนนัทรา มหาประสิทธิ�ชยั ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงิน

และการบญัชี  เป็นผู้ ชี �แจงรายละเอยีดในวาระนี �ต่อที�ประชมุ 

คุณสุนันทรา มหาประสิทธิ�ชัย ชี �แจงต่อที�ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กําหนดให้

บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิ

ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี �จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ

สบิของทนุจดทะเบียน นอกจากนี �แล้ว มาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 

(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบงัคบับริษัทข้อ 44 ห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื�น

นอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ดังนั �น บริษัทจึง

จําเป็นต้องดําเนินการจดัสรรกําไรเพื�อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5,652,114.- บาท (ห้าล้าน

หกแสนห้าหมื�นสองพันหนึ�งร้อยสิบสี�บาท) สําหรับผลประกอบการปี 2559 คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.8 

ของกําไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนสํารองสะสมจํานวน 5,652,114.- บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื�นสองพัน

หนึ�งร้อยสิบสี�บาท) คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.8 ของทนุจดทะเบียน  

นอกจากนี � บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลใน

อตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลงัหกัภาษี และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึงเงิน

สํารองอื�น� (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดย

คํานงึถงึปัจจยัต่าง� เพื�อกอ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแกผู่้ ถือหุ้น  

จากผลการดําเนินงานในปี 2559 ที�ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 

113,042,289.- บาท และมีกําไรสะสมจํานวน 26,987,258.-บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และ
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เห็นสมควรที�จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.03

บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั �งสิ �นไม่เกิน 22,500,000.- บาท   โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็น

เงินสด 

ในการนี � บริษัทกําหนดให้วันที� 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิ

ได้รับเงินปันผล (Record Date� และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม� บริษัทจะข� �นเครื�องหมาย XD ในวนัที� 8 

พฤษภาคม 2560 โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 12 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายปัน

ผลให้แกผู่้ถือหุ้นภายในวนัที� 26 พฤษภาคม 2560 

ทั �งนี � การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไม่มีความแน่นอน เนื�องจากต้องรอการอนมุัติจาก

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  

หลังจากประธาน� ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุม�ักถามข้อมูลเพิ�มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อ

สงสัยใด� ประธาน� จ�งขอให้ที�ประชุมพิจาร�าอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 เป็นเงิน

สํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 

ม���ี�ประชุม  ที�ประชุมมีมติอนุมัติการจดัสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 

0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั �งสิ �นไม่เกิน 22,500,000 บาท และกําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้

ถือหุ้ นเพื�อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date� ในวันที� 11 พฤษภาคม 2560 และวันรวบรวม

รายชื�อผู้ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

(รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม� โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัที� 12 พฤษภาคม 2560 

และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 26 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดงันี �  

ม���ี�ลง ���น�นเสียง�ี�ลงม�� 
� � �ุ้น � � เสียง � 

ร้อยละของผู้��อ�ุ้น���งม�
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 561,074,656 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวมจํานวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คดิเป็นจํานวนเสียงทั �งหมด 561,074,656 เสียง 

  หมายเหต ุ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น���งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
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������� 5  �������������������� �������������������������������� 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุปชาธิป เมตตาประสพกิจ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายกฏหมาย

และเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ชี �แจงรายละเอียดในวาระนี �ต่อที�ประชุม 

    คุณปชาธิป เมตตาประสพกิจ ชี �แจงต่อที�ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญ

ประจําปีทุกครั �ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหน��งในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออก�ดยจํานวนที�ใกล้ที�สดุกบัส่วนหน��งในสาม และกรรมการที�จะต้องออก

จากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สอง�ายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง �ดยกรรมการ���งพ้นจากตําแหน่งตาม

มาตรานี � อาจได้รับเลือกตั �งใหม่ได้ 

    ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ จํานวน 2 คน ดงันี � 

(1) นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร  กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกํากับ

กจิการ, กรรมการบริหารความเสี�ยง 

(2) Mr.Chung Tang Fong กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ,  

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,  

ทั �งนี � คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลั�นกรองแล้วมีความเห็นว่า 

เนื�องจากกรรมการทั �ง 2 (สอง) คน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็น

ประ�ยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท จ�งเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้

ที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั �งให้กรรมการทั �ง 2 (สอง) คน กลับเข้า

ดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหน��ง 

รายละเอียดเกี�ยวกบัประวตัิ วุ�ิการศ�กษา ประสบการณ์ทํางาน สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

การเป็นกรรมการในบริษัทอื�น ของกรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อ

เพื�อกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน��ง ปรากฏตาม���������������� 3 ปรากฏตาม ที�ได้จดัส่ง

ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชญิประชมุ  

หลังจากประธานฯ ได้เปิด�อกาสให้ที�ประชุม�ักถามข้อมูลเพิ�มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อ

สงสยัใดๆ ประธานฯ จ�งให้ขอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตั �งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้า

ดํารงตําแหนง่อีกวาระหน��ง  
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มตทิี�ประชุม    ที�ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั �งกรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 คนคือ 

(1)นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร และ (2) Mr. Chung Tang Fong (นายชุง ทัง ฟง) กลับเข้าดํารง

ตําแหนง่กรรมการอีกวาระหน��งด้วยคะแนนเสียงดงันี � 

5.1 นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร 

มตทิี�ลง จาํน�นเสียงที�ลงมติ 
� � หุ้น � � เสียง � 

ร้อยละของผู้��อหุ้น���งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 561,074,656 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวมจํานวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คดิเป็นจํานวนเสียงทั �งหมด 561,074,656 เสียง 

5.2  Mr. Chung Tang Fong (นายชงุ ทงั ฟง) 

มตทิี�ลง จาํน�นเสียงที�ลงมติ 
� � หุ้น � � เสียง � 

ร้อยละของผู้��อหุ้น���งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 561,074,556 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 100 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวมจํานวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คดิเป็นจํานวนเสียงทั �งหมด 561,074,556 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น���งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

�าระที� 6  พจิารณาอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พเิศษของคณะกรรมการประจาํปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้ คณุปชาธิป เมตตาประสพกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายกฏหมาย

และเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชี �แจงรายละเอียดในวาระนี �ต่อที�ประชุม 

คณุปชาธิป เมตตาประสพกิจ ชี �แจงตอ่ที�ประชมุว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัตบิริษัท

มหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม)ได้กําหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย�สินอื�นใด

ให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั �งนี � ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 

กําหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทใหญ่ในรูปของเงินรางวลั เบี �ย

ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน�ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา
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และลงมติ �นการนี �คณะกรรมการผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจําปี 2560 

โดยยึดถือแนวปฏิบั ติ  คือ พิจารณ าค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความ รับผิดชอบ ของ

คณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื�น�นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที�มี

มลูคา่ตลาด (Market Capitalization� �นขนาดที��กล้เคียงกบับริษัท ดงัรายละเอียดต่อไปนี � 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คา่ตอบแทนรายเดือน  

 ประธานกรรมการ 60,000.-บาท / เดือน 

 กรรมการ 10,000.-บาท / เดือน 

 กรรมการอสิระ 10,000.- บาท / เดือน 

เบี �ยประชมุ  

 ประธานกรรมการ 60,000.-บาท / ครั �ง 

 กรรมการ 40,000.-บาท / ครั �ง 

 กรรมการอสิระ 20,000.-บาท / ครั �ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ) 

เบี �ยประชมุ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.-บาท / ครั �ง 

 กรรมการตรวจสอบ 20,000.-บาท / ครั �ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบี �ยประชมุ 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา-

คา่ตอบแทน 

40,000.-บาท / ครั �ง 

 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 20,000.-บาท / ครั �ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบี �ยประชมุ 

 ประธานกรรมการบริหาร 70,000.-บาท / ครั �ง 

 กรรมการบริหาร 60,000.-บาท / ครั �ง 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ  
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบี �ยประชมุ 

 ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการ 10,000.-บาท � ครั �ง 

 กรรมการกํากบัดแูลกิจการ   5,000.-บาท � ครั �ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารค�ามเสี�ยง  

(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบี �ยประชมุ 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 10,000.-บาท � ครั �ง 

 กรรมการบริหารความเสี�ยง   5,000.-บาท � ครั �ง 

หมายเหต ุกรรมการสามารถเบิกคา่เดินทาง และ คา่ที�พกั�นการมาประชมุได้ 

หลังจากประธาน� ได้เปิดโอกาส�ห้ที�ประชุม�ักถามข้อมูลเพิ�มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อ

สงสัย�ด� ประธาน� จ�ง�ห้ขอที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทน และ

ผลประโยชน์พเิศษของคณะกรรมการประจําปี 2560 

มตทิี�ประชุม    ที�ประชุมมีมติอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจําปี 

2560 โดยค่าเบี �ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง� โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอทุกประการ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี �  

มตทิี�ลง จาํน�นเสียงที�ลงมติ 
( � หุ้น � � เสียง ) 

ร้อยละของผู้�ือหุ้น���งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 559,449,656 99.7104 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 1,625,000 0.2896 

บตัรเสีย 0 0 

รวมจํานวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คดิเป็นจํานวนเสียงทั �งหมด 561,074,656 เสียง 

หมายเหต ุ มต�ินวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงสอง�นสามของจํานวนเสียง

ทั �งหมดของผู้ ถือหุ้น���งมาประชมุ 
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�าระ�ี� 7   ��จาร�าอน��ั��การแ�่��ั ���ู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560  

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุสนุนัทรา มหาประสิทธิ�ชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงิน

และการบญัชี  เป็นผู้ ชี �แจงรายละเอียดในวาระนี �ต่อที�ประชุม 

 คุณสุนันทรา มหาประสิทธิ�ชัย ชี �แจงต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด �รวมทั �งที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม� และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 

กําหนดให้ที�ประชมุผู้ �ือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของ

บริษทัทกุปี ในการแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีจะแต่งตั �งผู้สอบบญัชีคนเดิมอกีได้ 

ทั �งนี � คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 และเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที�ประชุมผู้�ือหุ้นพิจารณาแต่งตั �งผู้ สอบบัญชี จํานวน 5 ราย 

ได้แก่ 

คณุพิมพ์ใจ มานิตขจรกจิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 4521 และ/หรือ  

คณุ�สภณ เพิ�มศริิวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 3182 และ/หรือ  

คณุรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 3516 และ/หรือ 

คณุชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 3972 และ/หรือ 

คณุรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 5659  

แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2560 และในกรณีที�

ผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามาร�ป�ิบตัิหน้าที�ได้ ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาตอื�นของสํานักงานทําหน้าที�ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 สําหรับบริษัท เป็นจํานวนไม่เกิน 

1,500,000 บาท ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีทั �ง 5 ราย ไม่ได้เป็นผู้ �ือหุ้นของบริษัทและไมไ่ด้ให้บริการที�ปร�กษาแก่

บริษทั  

ทั �งนี � การป�ิบตัิหน้าที�ของผู้สอบบญัชีดงักล่าวพบว่าไม่มีรายใดป�ิบตัิหน้าที�เกิน 5 ปี รวมทั �ง

การเสนอแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 ดงักล่าว ได้

ผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมคณะกรรมการ

แล้ว  

หลังจากประธานฯ ได้เปิด�อกาสให้ที�ประชุม�ัก�ามข้อมูลเพิ�มเติม และไม่มีผู้�ือหุ้นมีข้อ

สงสยัใด� ประธานฯ จ�งเสนอให้ที�ประชุมผู้�ือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกําหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560  
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มตทิี�ประชุม   อนุมัติการแต่งตั �งผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ประจําปี 2560 โดยอนุมัติให้ คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4521 

และ/หรือ คุณโสภณ เพิ�มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 3182 และ/หรือ คุณรุ้งนภา เลิศ

สวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 3516 และ/หรือคณุชยพล ศุภเศรษฐนนท์ผู้สอบบญัชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3972 และ/หรือคุณรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 

5659 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและอนุมัติให้กําหนดค่าสอบบญัชีให้แก่ผู้ สอบบัญชี

ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และในกรณีที�ผู้สอบบญัชีดังกล่าวไม่สามารถ

ป�ิบัติหน้าที�ได้ ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื�นของสํานักงานทํา

หน้าที�ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี � 

มตทิี�ลง จ�านวนเสียงที�ลงมติ 
� � หุ้น � � เสียง � 

ร้อยละของผู้ถ�อหุ้น���งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 561,074,656 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวมจํานวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คดิเป็นจํานวนเสียงทั �งหมด 561,074,565 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนี �จะต้องได้รับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น���งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 8  พจิารณาอนุมัตกิารออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุสนุนัทรา มหาประสิทธิ�ชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงิน

และการบญัชี  เป็นผู้ ชี �แจงรายละเอียดในวาระนี �ต่อที�ประชุม 

คณุสนุนัทรา มหาประสิทธิ�ชยั ชี �แจงต่อที�ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนมุตัมีิ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,500.-ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทนุ โดยหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

มีรายละเอยีดเบื �องต้น ดงันี � 

รายละเอีย�เบ� �องต้นของหุ้นกู้ 

วัตถุประสงค์: เพื�อใช้เสริมสภาพคล่อง และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและ/หรือเป็น

เงินทุนหมุนเวียนทั�วไปของบริษัท หรือเพื�อวตัถุประสงค์อื�น� ตามที�คณะกรรมการ

บริษทัเหน็สมควร 

33 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256134

 
 

ชนิด หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบุชื�อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื�อ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิ 

มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ หรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  มีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน 

ขึ �นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขาย หุ้ นกู้ ในแต่ละครั �งตามความ

เหมาะสม และปัจจยัอื�น� ที�เกี�ยวข้อง 

สกุลเงนิ:  เงินบาทและ/หรือเงินสกลุต่างประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยนในขณะที�มีการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้:  ไม่ เกิน 1,500 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื�นในจํานวนที� เทียบเท่าทั �งนี � บริษัท� 

สามารถออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพิ�มเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพื�อ

ทดแทนหุ้ นกู้ เดิมที�มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าวโดยหุ้ นกู้ ที�บริษัท 

ออกจําหนา่ยแล้วในขณะใดขณะหนึ�งจะต้องมีจานวนเงินไม่เกินวงเงินดงักล่าว 

อายุ:    ไม่เกิน 5 ปีนบัตั �งแต่วนัออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

การเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั�วไป และ/

หรือ ผู้ลงทุนสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือบุคคลใด� โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ทั �งจํานวนหรือบางส่วนในคราวเดียวกัน 

หรือหลายครั �ง และหรือใน ลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) ก็ได้ ตาม

ประกาศคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักท รัพย์ และ/หรือ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรือ ก�ระเบียบอื�น� และ/หรือ ก�หมายอื�น� 

ที�เกี�ยวข้องที�มีผลบงัคบัใช้ในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั �น 

อ��ราดอกเ�� �ย:   ขึ �นอยูก่บัตลาดตราสารหนี � ณ เวลาที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

การไถ่ถอนก่อนกําหนด: ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบกําหนดและหรือบริษัท

อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนดรวมถึงการ�ื �อคืนหุ้นกู้

ดงักลา่ว ทั �งนี �ให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื�อนไขของหุ้นกู้ ที�ได้ออกในคราวนั �น� 

อํานาจกําหนด: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที�คณะกรรมการ บริษัท

มอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จดัการ มีอํานาจในการกําหนด หลกัเกณ�์ เงื�อนไข 

และรายละเอียดอื�น� ที�เกี�ยวข้องกบัการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ตามที�เห็นสมควรที�

ต้องกําหนดตามก�หมาย เช่น ชื�อ ประเภท มูลค่าที�ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย 

อตัราดอกเบี �ย การแต่งตั �งผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จํานวนที�เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่า

รวม อายุ วิธีการชําระคืนเงินต้น วิธีการจดัสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียด 

การเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด รวมถึงการ นําหุ้นกู้

ดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
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35บริษัท ชีวาทัย จำากัด (มหาชน)

 
 

ไทย และหรือ สมาคมตราสารหนี � และ�หรือ ตลาดรองอื�น� ตลอดจน�ห้อํานาจ

ดําเนินการ�ออน�ุาต เปิดเผย�้อมูล และดําเนินการอื�น�ดกบัหน่วยงานที�เกี�ยว�้อง 

การแต่งตั �งที�ปร�ก�า หรือ บุคคลที�เกี�ยว�้องกบัการออกและเสนอ�ายหุ้นกู้  การเ�้า

ทําการตกลง การลงนามและ�หรือการแก้ไ�เอกสารส�ั�าต่าง� ที�เกี�ยว�้อง และมี 

อาํนาจ�นการดําเนินการ�ด� ที�เกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอ�ายหุ้นกู้ตามจําเป็น

และสมควร 

หลังจากประธาน� ได้เปิด�อกาส�ห้ที�ประชุม�ักถาม�้อมูลเ�ิ�มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมี�้อ

สงสยั�ด� ประธาน� จ�งเสนอ�ห้ที�ประชุมผู้ถือหุ้น�ิจาร�าอนมุัติการออกหุ้นกู้ทุกประเ�ท�ทุกชนิด ���ง

อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทั �งนี � �� �นอยู่

กบัความเหมาะสม�องส�าวะตลาด�น��ะออกและเสนอ�ายหุ้นกู้นั �น� วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้าน

บาท เ�ื�อนําเงินที�ได้มา�ช้การดําเนินธรุกจิ�องบริ�ัท  

ม���ี�ประชุม   ที�ประชมุมีมตอินมุตักิารออกหุ้นกู้ทกุประเ�ท�ทกุชนิด ���งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อย

สทิธิ มีประกนัหรือไมม่ีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทั �งนี � �� �นอยูก่บัความเหมาะสม�องส�าวะ

ตลาด�น��ะออกและเสนอ�ายหุ้นกู้นั �น� วงเงินรวมไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท เ�ื�อ�ช้เสริมส�า�คล่อง 

และ�หรือ�ช้เป็นเงินลงทนุ�นการ�ยายธุรกิจและ�หรือเป็นเงินทุนหมนุเวียนทั�วไป�องบริ�ัท หรือเ�ื�อ

วตัถปุระสงค�อื�น� ตามที�ค�ะกรรมการบริ�ัทเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงดงันี � 

ม���ี�ลง ��าน�นเสียง�ี�ลงม�� 

� � �ุ้น � � เสียง � 

ร้อยละของผู้��อ�ุ้น���งมา

ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 561,074,856 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวมจํานวนผู้ถือหุ้น 56 ราย คดิเป็นจํานวนเสียงทั �งหมด 561,074,856 เสียง 

หมายเหต ุ มติ�นวาระนี �จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม�นสี��องผู้ ถือหุ้น���งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

  *มีผู้ ถือหุ้น 1 รายเ�้ามาหลงัจากปิดการลงคะแนนเสียง�นวาระที� 8 รวมการประชุมครั �งนี �มีผู้

ถือหุ้นเ�้าร่วมประชมุด้วยตนเองและ�ดยการมอบ�นัทะรวมทั �งสิ �น 57 ราย นบัรวมจํานวนหุ้น

ได้ทั �งสิ �น 562,574,856 หุ้ น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.01 �องจํานวนหุ้ นที�จําหน่ายได้แล้ว

ทั �งหมด � วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น  
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 256136

 
 

������� 9  ���������  

 ประธาน� �จ้งต่อที�ประชุมผู้�ือหุ้นว่า วาระนี �เป็นการเปิด�อกาสให้กบัผู้�ือหุ้นเสนอเรื�องอื�นที�

นอกเหนือจากวาระที�กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม �ดยการเสนอเรื�องอื�นใดนั �น ให้อยู่�ายใต้

หลกัเก����ละวิธีการที�ก�หมายกําหนด 

 ผู้ ดําเนินการประชุมชี ��จงว่า ในการเสนอวาระอื�น� นอกเหนือจากที�กําหนดในหนงัสือเชิญ

ประชมุ ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (ตามที�ได้มีการ�ก้ไขเพิ�มเติม) มาตรา 105 

วรรค 2 กําหนดไว้ว่า เมื�อที�ประชมุพิจาร�าระเบียบวาระการประชมุตามลําดบัระเบียบวาระที�กําหนด

ไว้ในหนงัสือนดัประชมุ�ล้ว ผู้ �ือหุ้น���งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่าย

ได้ทั �งหมด จะขอให้ที�ประชมุพจิาร�าเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้  

 หลังจากประธาน� ได้เปิด�อกาสให้ที�ประชุม�สดงความคิดเห็น�ละ�ัก�ามข้อมูลเพิ�มเติม 

�ละไม่มีผู้ �ือหุ้ นมีข้อสงสัยใด� �ละเมื�อไม่มีผู้ �ือหุ้ นท่านใดเสนอเรื�องเพื�อพิจาร�าต่อที�ประชุม 

ประธาน� จ�งกล่าวขอบคุ�ผู้ �ือหุ้นทุกท่านที�สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั �งเสนอ�นะความเห็นที�

เป็นประ�ยชน�ต่อที�ประชมุ�ละขอปิดการประชมุสามญัผู้ �ือหุ้นประจําปี 2560 

 

ปิดประชมุ เวลา 10.30 น.  

   

             

(นายชาตชิาย พานิชชีวะ)  

      ประธานที�ประชมุ  

 

 

             

        (นายปชาธิป เมตตาประสพกจิ) 

       เลขานกุารที�ประชมุ�ผู้บนัท�กรายงานการประชมุ 
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