
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564

วนัพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564  เวลา 14.00 น.

ณ หอ้งแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขท่ี 662 ถนนพระราม 4
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท ชีวาทัย จ ากดั (มหาชน)



องค์ประชุม





วธีิการลงคะแนน
➢ ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน
➢ รวบรวมบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ
➢ การลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น จะใชร้ะบบ 1 หุน้ มี 1 เสียง และไม่ใชก้ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม 

(CUMULATIVE VOTING)

ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง 
เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

อย่างใดอย่างหน่ึง ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตวัเลขก ากบัวาระไว้ที่มุมซ้ายบน

การพจิารณาแต่ละวาระการประชุม จะพจิารณาเรียงตามวาระ (จะไม่มีการสลบัวาระ)

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นั้น บริษทัจะบนัทึก
คะแนน เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ถ้าไม่มผู้ีถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมเสนอ
โดยบริษัทได้ใช้ระบบบาร์โค้ด (BARCODE) มาช่วยในการรวบรวมผลการนับคะแนน



นโยบายการส่งเสริมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี

บริษทัได้ปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั 

➢ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนหนา้ประชุม
➢ เสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม ท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวนัท่ี 11 มกราคม 2564

ตามท่ีบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงไดเ้ปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว พร้อมเง่ือนไข ไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัเป็นการล่วงหนา้แลว้ 

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ไม่ปรากฎว่ามผู้ีถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอ่ืนให้ทีป่ระชุมพจิารณา ส่งค าถาม
ล่วงหน้าก่อนประชุม รวมถึงเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการบริษทั



วาระที ่1 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ซ่ึงได้ประชุมเม่ือวนัที ่1 เมษายน 2563

(รายละเอยีดปรากฏในส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 : ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563)

การลงมติ

วาระน้ีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ไดมี้การบนัทึกอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอแจง้ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง

ส าหรับวาระที ่1 



วาระที ่2

พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษทั ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(รายละเอยีดปรากฏในส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 : รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563)

การลงมติ

วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษทั ในรอบปี 2563 ซ่ึงพิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งและเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรูปแบบลิงค ์
QR Code ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้



โครงการทั้งหมดของชีวาทัย

แผนการลงทุน ประจ าปี 2564

กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน ส าหรับปี 2564

กลุ่มผลติภัณฑ์ของชีวาทัย

กจิกรรมส าหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม

กจิกรรมส่งเสริมหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563

ภาพรวมของบริษัทในปี 2563 ทีผ่่านมา



กลุ่มผลติภณัฑ์ของชีวาทยั

HIGH-END MID-RANGE AFFORDABLE
CONDOMINIUM

HOME OFFICES

THB 5 – 7 M

AFFORDABLE TOWNHOMES 

& TWIN HOMES

THB 2 – 5 M

SINGLE DETACHED HOUSES 

THB 8 – 18 M

HIGH-END SINGLE 

DETACHED HOUSES

THB 20 – 40 M
HOUSING

JOINT 

VENTURE

KAMALA SENIOR LIVING 
(CHEWA 25%) 

PREMIUM TOWNHOMES IN CBD
PRICE RANGE: THB 18 –40 M

(CHEWA 70%)



เปิดตัวโครงการ ประจ าปี 2563

11

HOUSING

2
PROJECTS

CHEWATHAI 
HALLMARK CHARAN 13

VALUE 430 MB.

CHEWA HOME
RANGSIT – PATHUM
VALUE 1,093 MB.

CHEWA HOME
KRUNGTHEP-PATHUM
VALUE  903 MB.

CONDOMINIUM

1
PROJECT

HEART SUKHUMVIT 62/1 
(CHEWA 70%)
VALUE 160 MB.

JOINT VENTURE

1
PROJECT



กจิกรรมส าหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ปี 2563



“ตระหนักและให้
ความส าคญัต่อการดูแล
รับผดิชอบชุมชน สังคม

และส่ิงแวดล้อม”

“ส่งเสริมความสัมพนัธ์ที่
ดอีย่างยัง่ยืนกบัคู่ค้าและ
พนัธมิตรทางธุรกจิ”

“ธ ารงรักษาและมุ่งม่ัน
พฒันาขีดความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลในองค์กร

อย่างต่อเน่ือง”

“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้
เปรียบเสมือนหุ้น

ส่วนชีวติ”

พนัธกจิ
(MISSION)

L
Nurture Life-partnerships

with customers

I
Invest continuously in

its human capital

F
Foster resilient bonds with 

business associates

Embrace utmost responsibility
towards its community & 

environment 

E



L Nurture Life-partnerships  with customers

“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ”

จดักจิกรรมต่างๆ มากมายส าหรับลูกบ้านและ
ลูกค้าของเรา
▪ Mini Concert
▪ ท าบุญโครงการ
▪ Work shop ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ
และสิทธิพเิศษอกีมากมายลูกค้าและลูกบ้านจาก
โครงการ Chewathai Society



L Nurture Life-partnerships  with customers

“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ”

บริษัทมบีริการหลงัการขาย โดย ฝ่ายชีวาแคร์ 
➢ ปรึกษาการใช้งาน หรือ รับแจ้งซ่อมงานลูกค้า
➢ โครงการตรวจสุขภาพห้อง
➢ ร่วมประชุมกบัทางนิตบุิคคล 

#ชีวาแคร์ ดูแลด้วยใจ 



บริษทัจดักจิกรรมเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ที่ดรีะหว่างพนักงานมากมาย เช่น กจิกรรมเช่ือมความสัมพนัธ์, กจิกรรมปีใหม่ ,มอบรางวลั เป็นขวญั ก าลงัใจให้แก่พนักงาน เป็นต้น

I Invest continuously in its human capital
“ธ ารงรักษาและมุ่งมัน่พฒันาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเน่ือง”



ปี 2562 ปี 2563

จ านวนพนักงาน (คน) 188 143

จ านวนหลกัสูตรทีบ่ริษทัส่งพนักงานเข้าอบรม 61 40

พนักงานเข้าร่วมอบรม ต่อพนักงานทั้งหมด 89.10% 99.28%

พนักงานเข้าร่วมอบรมเฉลีย่ ต่อหลกัสูตร 5:1 4:1

“ บริษทัมุ่งมัน่ในการพฒันาบุคลากรของบริษทั เพ่ือเพิม่ขดีความสามารถในทุกด้าน อย่างต่อเน่ือง ”

จะเห็นไดว้า่ปี 2563 บริษทัส่งพนกังานเขา้อบรมหลกัสูตร 99.28% ลดลงจากปีก่อนถึง 10.18% ของพนกังานทั้งหมดและ
มีพนักงานเข้าอบรมเฉลีย่ 4 คน ต่อ 1 หลกัสูตรท่ีบริษทัจดัข้ึน

I Invest continuously in its human capital
“ธ ารงรักษาและมุ่งมัน่พฒันาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเน่ือง”



“บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเป็น Influencer” 

I Invest continuously in its human capital
“ธ ารงรักษาและมุ่งมัน่พฒันาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเน่ือง”



I Invest continuously in its human capital
“ธ ารงรักษาและมุ่งมัน่พฒันาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเน่ือง”



I Invest continuously in its human capital
“ธ ารงรักษาและมุ่งมัน่พฒันาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเน่ือง”

CHEWA - ZERO COVID



F Foster resilient bonds with business associates

จ านวนคู่ค้า (ราย) มูลค่าจัดซ้ือจัดจ้าง (บาท)

โครงการแนวราบ 170 419,805,163

โครงการแนวสูง 79 1,315,915,554

รวม 227 1,735,720,717

ประชุมผู้รับเหมา ทุกโครงการเป็นประจ าทุกเดือน

“ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทีด่อีย่างยัง่ยืนกบัคู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกจิ”



F Foster resilient bonds with business associates
“ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทีด่อีย่างยัง่ยืนกบัคู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกจิ”

ภาพกจิกรรมคู่ค้าและพนัธมติรทางธุรกจิ

➢ บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน)
➢ Lazada 
➢ บริษทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 
➢ บริษทั ยเูวร์ิค 999 จ ากดั
➢ บริษทั แสงฟ้าก่อสร้าง จ  ากดั



E Embrace utmost responsibility towards its community & environment 

“ตระหนักและให้ความส าคญัต่อการดูแลรับผดิชอบชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม”

กจิกรรมสร้างความสัมพนัธ์ชุมชนรอบโครงการ 

คณะท างานลงพืน้ที่ช่วยเหลือชุมชนและบ้านข้างเคยีงบริเวณรอบโครงการ เช่น ลอกท่อ
ระบายน า้ เพ่ือป้องกันน า้ท่วม และมอบเงนิช่วยเหลือเพ่ือนบ้านรอบโครงการ



E Embrace utmost responsibility towards its community & environment 

“ตระหนักและให้ความส าคญัต่อการดูแลรับผดิชอบชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม”

โครงการมุ่งเน้นการพฒันาชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
มอบศูนย์การเรียนรู้วถิภูีมิปัญญาท้องถิน่แก่โรงเรียนบ้านป่าเลา 

อ.แม่ทา จ.ล าพูน ในโครงการ “ ชีวาทัย พฒันาสังคมเพ่ือชุมชนที่ยัง่ยืน ” 
บริษทัมองเห็นถงึความยัง่ยืนที่สามารถก่อให้เกดิประโยชน์กบัโรงเรียนและ

ชุมชนหลายด้านเพ่ือส่งผลให้ชุมชน เกดิความยัง่ยืนต่อไป

➢ ด้านการศึกษา
➢ ด้านการกฬีา
➢ ด้านทักษะอาชีพภูมิ ปัญหาท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกดิรายได้ระหว่างการเรียน



กจิกรรมส่งเสริมหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

นักลงทุนสัมพนัธ์ ประจ าปี 2563



กจิกรรมส่งเสริมหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC )

โดยผา่นกระบวนการประเมินตนเองวา่มีนโยบายและมีแนวปฏิบติัป้องกนัการทุจริจภายในองคก์รครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด
บริษทัมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี



กจิกรรมส่งเสริมหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ตลอดปี 2563 บริษทัยงัคงเฝ้าระวงัความเส่ียงและตรวจสอบมาตรการควบคุมทีม่อียู่ว่ามปีระสิทธิภาพสอดคล้องกบัสภาวะปัจจุบนั 
มกีารจัดกจิกรรมอบรม “เสริมสร้างจรรยาบรรณและจริยธรรมเพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร”

ปี 2564 บริษัทจะด าเนินการต่ออายุการรับรอง CAC เพ่ือแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัตทิี่ป้องกนัการทุจริตอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ต่อไป

auditcommittee@chewathai.com

ช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ชีวาทยั จ  ากดั (มหาชน)
1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยู
นิตดี  ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1260 กด 4

คุณฟ้อง บุญฟัง
boon-fung@hotmail.com 



กจิกรรมส่งเสริมหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

ผลส ารวจโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2563
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) โดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้รับคะแนนในระดบัดเีลศิ (Excellent)ตราสัญลกัษณ์ 5 ดาว 
แสดงให้เห็นว่า  บริษัทให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยืน รวมถึงปรับบทบาทและภาวะผู้น าของ

คณะกรรมการในเชิงรุกมากขึน้ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการใน CG Code และสอดคล้องกบัความคาดหวงัของนักลงทุน

Companies with very good CG Scoring



กจิกรรมส่งเสริมหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 

การประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ า ปี 2563



กจิกรรมส่งเสริมหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
นักลงทุนสัมพนัธ์ ประจ าปี 2563

กจิกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ เพ่ือเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่นักลงทุน สรุปได้ดงันี้

Analyst Meeting Road ShowOpportunity Day Business Plan 2563 Site Visit



กจิกรรมส่งเสริมหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
นักลงทุนสัมพนัธ์ ประจ าปี 2563

Opportunity Day  4 คร้ัง รูปแบบ Conference call
รายงานผลประกอบการประจ าปี 2562
รายงานผลประกอบการประจ าไตรมาส 1/2563
รายงานผลประกอบการ ประจ าไตรมาส 2/2563
รายงานผลประกอบการประจ าไตรมาส 3/2563



กจิกรรมส่งเสริมหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
นักลงทุนสัมพนัธ์ ประจ าปี 2563

➢ Business Plan 2563
➢ Analyst Meeting จ านวน 2 คร้ัง
➢ Annual General Meeting of Shareholders



กจิกรรมส่งเสริมหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
นักลงทุนสัมพนัธ์ ประจ าปี 2563

Road Show 3 แห่ง
➢ ASIA PLUS Securities Company Limited
➢ Globlex Securities  Co., Ltd.
➢ KTBST securities public company limited.



กจิกรรมส่งเสริมหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี 
นักลงทุนสัมพนัธ์ ประจ าปี 2563

กจิกรรมผู้ถือหุ้นเข้าเยีย่มชมกจิการ ประจ าปี 2563



ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563

สรุปแหล่งทีม่าของเงนิลงทุน 

ผลประกอบการประจ าปี 2563



ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563
ผลประกอบการประจ าปี 2563

ปี 2562 ปี 2563 เพิม่ขึน้ / ลดลง เพิม่ขึน้ / ลดลง (%)

มูลค่าโครงการทีเ่ปิด 9,746 2,586 -7,160 -73%

ยอดขาย 2,330 2,238 -92 -4%

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์
รายไดอ่ื้นๆ 

รายได้รวม

1,114
15

1,129

1,622
21

1,643

508
6

514

46%
40%
46%

ก าไรสุทธิ -55 120.43 175 319%

ยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) 1,572 2,178 606 39%

หน่วย: ล้านบาทสรุปข้อมูลตวัเลขทีส่ าคญั



ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563
ผลประกอบการประจ าปี 2563

ปี 2562 ปี 2563 เพิม่ขึน้ / ลดลง

โครงการแนวราบ 438 823 88%

โครงการแนวสูง 676 799 18%

รายไดอ่ื้นๆ 15 21 40%

รายได้รวม 1,129 1,643 46%

หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากผลการด าเนินงาน



▪ TRANSACTION COMPLETED ON 20 AUGUST 2564

▪ SELLING PRICE 460 MB.

▪ PROPERTY MANAGEMENT FEES 2 MB. PER YEAR FOR 10 YEARS

▪ PROFIT FROM SELLING RBF 213.80 MB.

SOLD 10 FACTORIES AT AMATA CITY RAYONG TO “AIMIRT”



ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563
สรุปแหล่งที่มาของเงนิลงทุน ประจ าปี 2563

BONDS
คร้ังที ่ วนัทีอ่อกหุ้นกู้ อายุ อตัราดอกเบีย้ มูลค่าเสนอขาย จ านวนเงินทีข่าย ครบก าหนดช าระ

1/2562 21 มีนาคม 2562 2 ปี 5.90% 500,000,000 486,000,000 21 มีนาคม 2564

1/2563 15 มกราคม 2563 2 ปี 6.75% 600,000,000 379,200,000 15 มกราคม 2565

2/2563 16 กรกฎาคม 2563 1 ปี
2 ปี

7.50%
7.00%

250,000,000
750,000,000

250,000,000
677,500,000

16 กรกฎาคม 2564
16 กรกฎาคม 2565

รวม 2,100,000,000 1,792,700,000

วนัที่ออกหุ้นกู้ อายุ อตัราดอกเบีย้ จ านวนเงนิที่ขาย ครบก าหนดช าระ

19 กมุภาพนัธ์ 2564 2 ปี 7.25% 316,200,000 19 กมุภาพนัธ์ 2566

21 มีนาคม 2562 2 ปี 5.90% 486,000,000 21 มีนาคม 2564

16 กรกฎาคม 2563 1 ปี 7.50% 250,000,000 16 กรกฎาคม 2564

ส าหรับปี 2564

หน่วย: บาทส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2563



ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563
สรุปแหล่งที่มาของเงนิลงทุน ประจ าปี 2563

บริษทัไดรั้บการอนุมติัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2562 ท าใหบ้ริษทัมีวงเงินการออกหุน้กูร้วม 4,500 ลา้นบาท 
ณ วนัที่ 1 เม.ย. 64 บริษัทใช้วงเงนิส าหรับการออกหุ้นกู้

(หลงัจากหักวงเงนิทีบ่ริษัทออกหุ้นกู้และมกีารไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว) 
จ านวน 1,622.90 ล้านบาท  

คงเหลือวงเงนิ จ านวน 2,877.10  ล้านบาท



กลยุทธ์ และแผนการด าเนินงาน ส าหรับปี 2564
2563 - SNAPSHOT

CHEWA – 2564 STRATEGIES

REVENUE FORECAST

2564 - YEAR RECOVERY



ONLY SLIGHT DROP IN INTERESTS 

AND DEMAND

EXTREMELY FIERCE COMPETITION

HIGH HOUSEHOLD AND PERSONAL 

DEBTS; STRINGENT MORTGAGE 
LOAN CRITERIA

SHIFT TO MARKETING AND 

PROPERTY TOURS ONLINE

Q2-3 2020 REGISTERS NEW 

HIGH IN HOUSING SALES

MASS MARKET MOST AFFECTED; 
MAINLY DUE TO FINANCING ISSUES

MIDDLE AND TOP 
MARKET MORE 

CONSCIOUS ON 
SPENDING BUT STILL 

LOOK FOR GOOD DEALS

2563 -SNAPSHOT

กลยุทธ์ และแผนการด าเนินการ ส าหรับปี 2564

COVID-19 LTV



2564 – YEAR RECOVERY

RECOVERY STARTED Q4 2020 

BUT DAMPENED BY COVID 

SECOND WAVE

▪ EXPECTED TO CONTINUE CORRECTION;

▪ ONCE INTERNATIONAL TRAVEL RE-STARTS, MINI-BOOM 

IS EXPECTED

▪ FROM MID 2022 WHEN MASS MARKET STABILIZES WITH 

IMPROVING ECONOMIC CONDITIONS AND 

PURCHASING POWER, CONDO MARKET IS HIGHLY 

EXPECTED TO EXPERIENCE BOOM

CONDO SALES 

HOUSING SALES

กลยุทธ์ และแผนการด าเนินการ ส าหรับปี 2564

• EXPECTED TO REMAIN POSITIVELY STABLE 

TILL Q3 2021 AND WILL GROW VERY FAST 
FROM Q4 2021 ONWARDS



CHEWA - 2564 STRATEGIES

กลยุทธ์ และแผนการด าเนินการ ส าหรับปี 2564

CLEAR INVENTORIES

CONTINUE TO BUILD BRAND AWARENESS VIA 

LOCAL MARKETING
PROMOTE CHEWA STRENGTHS

ABOVE AVERAGE
QUALITY, CHEWA CARE AFTER SALES SERVICE

EXPLORE JV OPPORTUNITIES

START

START LAND PURCHASE



REVENUE FORECAST

กลยุทธ์ และแผนการด าเนินการ ส าหรับปี 2564

TARGET 2564

REVENUE 2,500 MB. 
(GROWTH 52% YoY)



TOTAL BACKLOG

กลยุทธ์ และแผนการด าเนินการ ส าหรับปี 2564

CHEWATHAI
RESIDENCE THONGLOR  

130 UNIT 
VALUE  1,000 MB.

1,611 MB.

567 MB.

2,178 MB.

Housing 7%

Condo 93%

TOTAL BACKLOG

TRANSFER Y’2564
TRANSFER Y’2565

CHEWATHAI  PINKLAO

593 UNIT
VALUE 1,587 MB.

CHEWATHAI 

HALLMARK
LADPRAO – CHOKCHAI 4 Ph.1 

435 UNIT
VALUE 1,100 MB.

AS OF 31 Dec 2564



แผนการลงทุน ประจ าปี 2564
LAND ACQUISITION PLAN

INVESTMENT SUMMARY



LAND ACQUISITION PLAN

แผนการลงทุน ประจ าปี 2564

INVESTMENT 1,350 MB.

CONDOMINUIM
LOW- RISE

2
PROJECTS

VALUE 1,230 MB.

HOUSING

1
PROJECTS

VALUE 1,600 MB.

VALUE  2,830 MB.

3 PROJECTS 

TARGET TO ACQUIRE 
LAND STARTING 2H2564



LAND ACQUISITION PLAN

แผนการลงทุน ประจ าปี 2564

ลาดกระบัง

คนันายาว

พระโขนง

บางนา

อ่อนนุช

จ.นนทบุรี

จ.สมุทรปราการ

จ.นครปฐม

บางพลี

INVESTMENT  1,350MB.

FIND LAND 



PROJECT AREA 13-7-28 RAI 

RENTAL AREA 8,905 SQ.M. 

RENTAL UNIT 4 UNITS 

PROJECT VALUE 165 MB.

READY-BUILT FACTORIES PHASE 2 
Amata City Industrial Estate, Rayong 

แผนการลงทุน ประจ าปี 2564



โครงการทั้งหมดของชีวาทัย



25 PROJECTS

VALUE 24,915 MB.

(EXCLUDE OTIUM PHUKET)

7
VALUE 9,986 MB.

CONDO

8
VALUE  7,355 MB

3
VALUE  430 MB

JOINT VENTURE

7
VALUE  7,144 MB.

HOUSINGCURRENT PROJECTS 



CHEWAROM
RANGSIT-DONMUEANG

VALUE 475 MB.

CHEWATHAI
INTERCHANGE

VALUE 1,050 MB.

CHEWATHAI
RESIDENCE BANG PHO

VALUE 1,050 MB.

CHEWATHAI 
RAMKHAMHAENG

VALUE 1,100 MB.

THE SURAWONG

VALUE 350 MB.

HALLMARK
CHAENGWATTANA

VALUE 780 MB.

CHEWATHAI 
RATCHAPRAROP

VALUE 1,350 MB.

HALLMARK
NGAMWONGWAN

VALUE 1,200 MB.



CHEWAROM 
NAKHON IN

VALUE 

1,593 MB.

CHEWAWAN
PINKLAO 

- SATHORN

VALUE 

1,200 MB.

CHEWAHOME
SUKSAWAT PRACHA U-THIT

VALUE  890 MB.

CHEWA HOME
KRUNGTHEP-PATHUM

VALUE 903 MB.

CHEWAHOME
WONGWAEN-LAMLUKKA

VALUE 700 MB.

CHEWA HOME
RANGSIT-PATHUM

VALUE 1,093 MB.

CHEWA BIZ HOME

VALUE 765 MB.

HOUSING



CHEWATHAI PINKLAO

VALUE 1,587 MB.

CHEWATHAI 

HALLMARK 

CHARAN 13

VALUE  

430 MB.

CHEWATHAI 
PHETKASEM 27

VALUE

1,564 MB.

CHEWATHAI 

RESIDENCE 
ASOKE

VALUE

1,694 MB.

CHEWATHAI HALLMARK
LADPRAO – CHOKCHAI 4 

PHASE 1  1,100 MB. (VALUE 2,011)

CHEWATHAI 
KASET NAWAMIN

VALUE 1,700 MB.

CHEWATHAI
RESIDENCE THONGLOR 

VALUE  1,000 MB.

CONDO



HEART SUKHUMVIT 62/1

(CHEWA 70%)

VALUE 160 MB.

OTIUM PHUKET
(CHEWA 25%)

VALUE 4,408 MB.

HEART SUKHUMVIT 36
(CHEWA 70%)

VALUE 270 MB.

JOINT VENTURE



CHEWATHAI HALLMARK LADPRAO – CHOKCHAI 4 Ph. 2   

381 UNITS VALUE 911 MB. 

27 FEBRUARY 2021

พธีิไหว้กระทบหน้าดนิ เตรียมเปิดเฟส 2

PROJECTS LAUNCHING Q2-Q3



ในปี 2564 นี ้บริษัท จะมีการจัดกจิกรรม Site Visit เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยีย่มชมกจิการ  หากผู้ถือหุ้นท่าน
ใดสนใจ สามารถกรอกรายช่ือในแบบฟอร์มเข้าร่วมกจิกรรมกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ โดยก าหนดการ

เง่ือนไขต่างๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป



THANK YOU

60



วาระเพ่ือทราบ
ไม่มี

การลงคะแนน



วาระที ่3 

พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563



วาระที ่3 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2563

20.78%

GP

26.28%

SG&A

31.30% 23.96%

Y’2562 Y’2563

“ บริษัทมรีายได้รวม จ านวน 1,643.32 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 45.58% ส่งผลให้บริษทัก าไรสุทธิ 120.43 ล้านบาท ”

อตัราก าไรสุทธิ 7.33%    (ปี 2562 -5.36%) 
ก าไรต่อหุ้น 0.09 บาท (ปี 2562 -0.04) 
จ านวนหุ้น 1,275.03 ล้านหุ้น



วาระที ่3 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปี 2563

Y’2562 Y’2563

4,822.12

หนี้สินรวม

4,663.86

158.26
1,860.89

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,740.45

120.44
6,683.01

สินทรัพย์รวม

6,404.31

278.70

Net IBDE ratio (times) 2.18    (Y’2562 2.42)

D/E ratio (times) 2.59    (Y’2562 2.68) 

AS OF 31 DEC 2563

หน่วย:ล้านบาท



วาระที ่3 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปี 2563

“ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีสินทรัพย์รวม จ านวน 6,683 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 4.35% ”

สินทรัพย์รวม

6,404 ลบ.

6,683 ลบ.

+4.35%

5,852

6,226

552

457

ปี 2562 ปี 2563

สินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

➢ ท่ีดินและตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์6,066.22 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.79%

➢ การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (โรงงานส าเร็จรูปใหเ้ช่า 10 โรง) ท าให้
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  78.48 ลา้นบาท ลดลง 71.74%

➢ เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 204.53 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 55.44%



วาระที ่3 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปี 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,740 1,861

4,664 4,822

6,683 ลบ.6,404 ลบ.

ปี 2562 ปี 2563

+4.35%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นรวม

เพิม่ขึน้ เน่ืองจาก บริษทัมีก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563

เพิม่ขึน้ จากเงินกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินและการออกหุน้กู ้เพื่อใชเ้ป็นเงิน
ลงทุนในการพฒันาโครงการในอนาคต

“ ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีหนีสิ้นรวม จ านวน 4,822.12 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 3.39% และ
ส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 1,860.89 ล้านบาท  เพิม่ขึน้จากปีก่อน 6.92%”



วาระที ่3
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อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน(D/E ratio) 
อตัราส่วนหนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุน
(IBD ratio)

“อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน(D/E ratio) ลดลงเป็น 2.59 เท่า และอตัราส่วนหนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ต่อทุน 
(IBD ratio) ลดลงเป็น  2.18 เท่า ”



วาระที ่3 

พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

การลงมติ

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของบริษทั และผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง

ส าหรับวาระที ่3



วาระที ่4 

พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563



วาระที ่4 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล 2563
(ปีที่น าเสนอ)

2562

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะกจิการ 139,871,337.00 (50,122,047)

ส ารองตามกฎหมาย 6,993,566.86 -

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะกจิการ หลงัหักส ารองตามกฎหมาย 132,877,770.14 (50,122,047)

จ านวนหุ้น 1,275,027,183 1,275,027,183

เงนิปันผลจ่ายประจ าปี (บาท:หุ้น) 0.0209 -

ก าไรสะสมของงบเฉพาะกจิการ 293,570,160.00 153,698,823

เงนิปันผลจ่ายทั้งส้ิน 26,648,083.00 -

อตัราการจ่ายปันผล 20.05% -

บริษัทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษ ีและ
หลงัหักเงนิส ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงนิส ารอง อ่ืนๆ (ถ้าม)ี



วาระที ่4 

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการด าเนินงานปี 2563 จ านวนไม่เกนิ 26,648,083 บาท
หรือคดิเป็น 0.0209 บาทต่อหุ้น

โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) ทีม่ีสิทธิรับเงนิปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2564
และก าหนดจ่ายปันผลวนัที่ 30 เมษายน 2564



วาระที ่4 

พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563

การลงมติ

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2563 จ านวน  6,993,566.86  บาท เพ่ือเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.55 ของทุนจดทะเบียน และ อนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 
0.0209 บาท รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน  26,648,083 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.05 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัหกัภาษี หกัส ารองตาม
กฏหมายรวมถึงเงินส ารองอ่ืนๆ

ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงนิปันผลในวนัที่ 9 เมษายน 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง

ส าหรับวาระที ่4



วาระที ่5 

พจิารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ

(รายละเอยีดปรากฏในส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 รายนามและประวตัิของกรรมการทีเ่สนอช่ือให้ได้รับการ
แต่งตั้งแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ)



วาระที ่5 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน

1. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ / กรรมการบริหาร 

2. นายบุญ ชุน เกยีรติ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเส่ียง

3. นายพนิิจ หาญพาณชิย์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 



กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน

1. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการ / กรรมการบริหาร 

อายุ 55 ปี
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 13 ปี 1 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วนัที ่13 มนีาคม 2551)

การศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการจดัการ สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การท างาน
• กรรมการ บริษทั อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั
• ประธานเจา้หนา้ท่ีพฒันาธุรกิจ บริษทัอมตะ คอร์ปอเรชนั จ ากดั (มหาชน)
• กรรมการ บริษทั โคล อมตะ จ ากดั
• กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอเอม็ที มาร์เกต็ต้ิง แอนด ์คอนซลัต้ิง จ ากดั
• ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บริษทั บางปะกง อินดสัเตรียล ปาร์ค 2 จ ากดั 
• QA Supervisor บริษทั ซีเกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืน
• กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 แห่ง
• กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 8 แห่ง

การถือหุ้นในบริษทั 1,298,076 หุ้น สัดส่วน 0.10% (ณ 31 ธันวาคม 2563)



กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน

อายุ  47 ปี สัญชาต ิ สิงคโปร์ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  กรรมการ
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี 1 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วนัที่ 13 มีนาคม 2551)

การศึกษา
• ปริญญาตรี Faculty of Accountancy, Nanyang Technological University, Singapore 
• CFA Charterholder
• Chartered Accountant (Singapore) 

ประสบการณ์การท างาน
• Non-Executive Director & Finance Director TEE Land Ltd., Singapore
• Director Viet-TEE Co., Ltd. Vietnam 
• กรรมการ บริษทั โกลบอล เอน็ไวรอนเมนทอล เทคโนโลย ีจ  ากดั 
• กรรมการ บริษทั ออสกา้ ดีไซน ์แอนด ์เดคคอเรชัน่ จ  ากดั 
• กรรมการ บริษทั ออสกา้ เอสเตท เมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั 
• กรรมการ บริษทั ทรานส อิควอโทเรียล อินโดไชน่า จ  ากดั
• กรรมการ บริษทั ออสกา้ พร็อพเพอร์ต้ี เมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืน
• กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง-
• กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 6 แห่ง
การถือหุ้นในบริษทั -ไม่มี-

2. นายบุญ ชุน เกยีรติ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหาร 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเส่ียง



กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน

อายุ  65 ปี
สัญชาต ิ ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ / กรรมการอสิระ
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 7 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วนัที่ 12 กนัยายน 2561)

การศึกษา
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาการปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท างาน
• ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ
• อธิบดีกรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย
• ผูว้า่ราชการจงัหวดัล าพูน

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอ่ืน
• กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง
• กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 1 แห่ง

การถือหุ้นในบริษทั -ไม่มี-

3. นายพนิิจ หาญพาณชิย์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 



วาระที ่5 

การลงมติ

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งใหก้รรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทั้งสาม
ท่าน คือ (1) นางสมหะทยั พานิชชีวะ (2) นายบุญ ชุน เกียรติ และ (3) นายพินิจ หาญพาณิชย ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง 

พจิารณาอนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ
(รายละเอยีดปรากฏในส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 รายนามและประวตัิของกรรมการทีเ่สนอช่ือให้ได้รับการ

แต่งตั้งแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ)



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง

ส าหรับวาระที ่5.1



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง

ส าหรับวาระที ่5.2



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง

ส าหรับวาระที ่5.3



วาระที ่6

พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564



วาระที ่6 

ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2563 (บาท/เดือน) ปี 2564 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ 60,000 60,000
กรรมการ 10,000 10,000
กรรมการอสิระ 10,000 10,000

เบีย้ประชุม ปี 2563 (บาท/คร้ัง) ปี 2564 (บาท/คร้ัง)
ประธานกรรมการ 60,000 60,000
กรรมการ 40,000 40,000
กรรมการอสิระ 20,000 20,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 ทีเ่ป็นตัวเงนิในอตัราเท่ากบัปี 2563

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท



วาระที ่6

เบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 (บาท / คร้ัง) ปี 2564 (บาท / คร้ัง)

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร (ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร)
กรรมการบริหาร (ท่ีเป็นผูบ้ริหาร)

100,000
60,000

-

100,000
60,000

-
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

40,000
20,000

40,000
20,000

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

40,000
20,000

40,000
20,000

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ

10,000
5,000

10,000
5,000

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
กรรมการบริหารความเส่ียง

10,000
5,000

10,000
5,000



วาระที ่6

ผลประโยชน์อ่ืนใด

ผลประโยชน์อ่ืนใด ปี 2563 ปี 2564

โบนัสกรรมการ -ไม่มี- ก าหนดค่าตอบแทนในรูปแบบโบนสัใหแ้ก่กรรมการ ยกเวน้ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน
ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลท่ีประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 266,480.83 บาท โดย
ใหป้ระธานบริษทัเป็นผูจ้ดัสรรผลประโยชน์พิเศษส าหรับกรรมการ

อ่ืนๆ -ไม่มี- -ไม่มี-

คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษทัส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ยกเว้นเฉพาะกรรมการผู้จดัการ



วาระที่ 6 

พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564

การลงมติ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 ในอตัราเท่ากบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ  
ทั้งน้ี การก าหนดค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์พิเศษ ส าหรับกรรมการดงักล่าวไดผ้่านการกลัน่กรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแลว้



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง

ส าหรับวาระที ่6



วาระที ่7 

พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564
(รายละเอยีดปรากฏในส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 : ข้อมูลเกีย่วกบัประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี)



วาระที ่7 

เสนอพจิารณาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีแห่งบริษทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซ่ึงมีประสบการณ์และความต่อเน่ืองในการตรวจสอบบัญชี
ของบริษทั ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2564 จ านวน 4 ราย มีรายนามต่อไปนี้

1.  คุณรุ้งนภา เลศิสุวรรณกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 เป็นผู้สอบบัญชีกบับริษัทแล้ว 4 ปี และ/หรือ

2.  คุณพมิพ์ใจ มานิตขจรกติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีกบับริษัทแล้ว 7 ปี และ/หรือ

3.  คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 เป็นผู้สอบบัญชีกบับริษัทแล้ว 4 ปี และ/หรือ

4. คุณรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 เป็นผู้สอบบัญชีกบับริษัทแล้ว 4 ปี



วาระที ่7 

“ เสนอพจิารณาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 ส าหรับบริษัทเป็น จ านวนไม่เกนิ 1,550,000
บาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 70,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 4.32 โดยไม่มีค่าบริการอ่ืนเพิม่เติม ”

ในกรณทีี่ผู้สอบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ ให้บริษัทส านักงาน อวีาย จ ากดั จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ
ส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2564 เพิม่ขึน้ / ลดลง

ค่าสอบบญัชี (Audit fee) 1,670,000 บาท 1,550,000 บาท 70,000 บาท

ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -



วาระที ่7 

พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564
(รายละเอยีดปรากฏในส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 : ข้อมูลเกีย่วกบัประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี)

การลงมติ

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จ  านวน 4 ราย ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ แห่ง
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2564 และอนุมติัใหก้ าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ส าหรับบริษทั
เป็นจ านวนไม่เกิน 1,550,000 บาท และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ได ้และ คณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง

ส าหรับวาระที ่7



วาระที ่8

พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อบังคบัของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชก าหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

(รายละเอยีดปรากฏในส่ิงทีส่่งมาด้วย 12 พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563)

เสนอให้มกีารแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบัของบริษทัเกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นในข้อ 24, 25, 31, 32, 33, 
34, 35 และ น าเสนอการมอบอ านาจให้บุคคลทีบ่ริษทัมอบหมาย ในการจดทะเบยีนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัทีก่รมพฒันาธุรกจิ

การค้า กระทรวงพาณชิย์มอี านาจแก้ไขและเพิม่เติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบยีน 



วาระที ่8 : (ต่อ) ข้อบังคบัที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 24

ข้อบังคบับริษทัฉบับปัจจุบัน ข้อบังคบัที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ

ข้อ 24.
ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยูใ่หร้องประธานกรรมการเป็น
ประธานท่ีประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมนั้นหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้ กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ี
ประชุม

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียง
หน่ึง (1) เสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง (1) เพื่อเป็นเสียงช้ีขาด

ข้อ 24.
ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดียวกนัหรือเป็นการประชุมผ่าน
ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการใน
กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ในกรณีท่ีมีรองประธาน
กรรมการอยูใ่หร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่
ไม่อยูใ่นท่ีประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห ้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง
เป็นประธานท่ีประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง ประธานในทีป่ระชุมอาจก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมและด าเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ โดยการจัดการประชุมด้วย
วิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะน้ัน และให้ถือว่าการประชุม
คณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดียวกนัตามวธีิการทีบั่ญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคบันี้
การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง (1) เสียง
ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น และถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึง (1) เพื่อเป็น
เสียงช้ีขาด



วาระที ่8 : (ต่อ) ข้อบังคบัที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 25

ข้อบังคบับริษทัฉบับปัจจุบัน ข้อบังคบัที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ

ข้อ 25.
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน 
และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด้

ข้อ 25.
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม
ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ
ประโยชนข์องบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด้
ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ 
ซ่ึงจะต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคแรกและจะต้องจัดให้มีการจัดเกบ็ส า เนาหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด้



วาระที ่8 : (ต่อ) ข้อบังคบัที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 31

ข้อบังคบับริษทัฉบับปัจจุบัน ข้อบังคบัที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ
ข้อ31.
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั
การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร
ผูถื้อหุ้นหน่ึง (1) คนหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการวิสามญั
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามผูถื้อหุ้นทั้งหลาย
ซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน
ส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ีให้ถือวา่เป็นการประชุมผู ้
ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มี
ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้ง
ร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให ้มีการประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั

ขอ้ 31.
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร
ผูถื้อหุ้นหน่ึง (1) คนหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ือง
และเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มี
การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั
หรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ีให้ถือวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษทัตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให ้มีการประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั
ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธี
ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวธีิการทีบ่ัญญตัิไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทีใ่ช้บังคับในขณะน้ันหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ทีเ่กีย่วข้องน้ันมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับ
การประชุมผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกนัตามวธีิการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้



วาระที ่8 : (ต่อ) ข้อบังคบัที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 32

ข้อบังคบับริษทัฉบับปัจจุบัน ข้อบังคบัที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ
ข้อ 32.
ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี 
วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา 
แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และ
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ย
กวา่สาม (3) วนั
ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษทั 
หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด้

ข้อ 32.
ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนัก่อน
วนัประชุม ทั้งน้ี ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3
) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่าน
ส่ืออเิล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดย
ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซ่ึงจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิม พ์ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลกัฐานด้วยโดยอาจจัดเกบ็ในรูปแบบข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด้
ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใด
ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด้



วาระที ่8 : (ต่อ) ข้อบังคบัที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 33,34

ข้อบังคบับริษทัฉบับปัจจุบัน ข้อบังคบัที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ
ข้อ 33.
ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะ
ครบเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง 
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง 
หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป 
ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ 
และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชุม 
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม

ข้อ 33.
ในการประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านส่ือ
อเิลก็ทรอนิกส์ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายีสิ่บหา้ (25) 
คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้
เรียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม

ข้อบังคบับริษทัฉบับปัจจุบัน ข้อบังคบัที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ
ข้อ 34.
ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม 
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว

ข้อ 34.
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกนั หรือ
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่
ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็น
ประธานในท่ีประชุมดงักล่าว



วาระที ่8 : (ต่อ) ข้อบังคบัที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม ข้อ 35

ข้อบังคบับริษทัฉบับปัจจุบัน ข้อบังคบัที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ
ข้อ 35.
ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วน
ไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออก
เสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั
การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน
การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวว้า่ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 35.
ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในทีป่ระชุมแห่งเดียวกนั หรือการ
ประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ใหถื้อวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู ้
ถือหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมาย
ใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผล
ก าไรขาดทุนกนั
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
(ฉ) การเลิกบริษทั 
(ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน
(ฌ) การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวว้า่ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัเพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชก าหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

(รายละเอยีดปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วย 12 พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563)

การลงมติ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัเก่ียวกบัการ
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ในขอ้ 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35 และ น าเสนอการมอบอ านาจใหบุ้คคลท่ีบริษทัมอบหมาย ในการ
จดทะเบียนแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยมี์อ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติม
ถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 



ปิดรับบัตร
ลงคะแนนเสียง

ส าหรับวาระที ่8
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พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)

วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม
หรือใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้สงสยัเพิ่มเติม และ/หรือ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยั

เพิ่มเติม ในการน้ี ขอใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด



THANK YOU


