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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท ชวีาทัย จ ากัด (มหาชน) 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน ห้องประชมุกระดงังา, 

เลขที่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระรามเก้า, แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  

1) นายชาติชาย  พานชิชีวะ  ประธานกรรมการ 

2) นายบญุ ชนุ เกียรติ   กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3) นางสมหะทยั พานชิชีวะ   กรรมการ / คณะกรรมการบริหาร 

4) Mr. Phua Cher Chew  กรรมการ 

5) นางสภุาภรณ์   บรุพกศุลศรี  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

6) นายชยัยทุธ   เตชะทศันสนุทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 

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

พิจารณาคา่ตอบแทน 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  

1) คณุสนุนัทรา มหาประสทิธ์ิชยั   ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน / CFO  

2) คณุจิรสดุา   สาสนสั รองผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายกฏหมาย/ เลขานกุารบริษัท 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1) ผู้แทนจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

คณุนวพร คโูพ้   ผู้ตรวจสอบบญัชี  

2) ผู้แทนจากบริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

คณุกดุัน่  สขุมุานนท์  ที่ปรึกษากฎหมาย 

คณุภาสติา   นานานกุลู  ที่ปรึกษากฎหมาย 

3) คณุพรพทุธ ริจิรวนิช   ที่ปรึกษาทางการเงิน 
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เร่ิมการประชุม เวลา 9.30 น. 

บริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดย นายภเูบศ  ส าราญเรืองจิต ผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการ

ประชมุ”) กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุในวนันี ้

การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 26 ท่าน และโดยการมอบฉันทะ 25 ท่าน รวม 51 ราย นบัรวม

จ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 557,182,971 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.29 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ

หุ้น ซึง่มีจ านวน 750,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

จากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทจ านวน 7 ท่าน ที่มาร่วมประชุม โดยคณะกรรมการบาง

ท่านได้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งปัจจุบนับริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 5 ชุด

ด้วยกนั คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการ

ก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นีก้รรมการที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นีจ้ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย

ละ 100 ของกรรมการทัง้หมด โดยการประชุมครัง้นี ้นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยงัมีผู้บริหารระดับสงู ซึ่งก ากบัดแูลสาย

งานตา่งๆ จ านวน 11 ทา่น เข้าร่วมการประชมุนีด้้วย 

ส าหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุที่ก าหนดในวนันี ้บริษัทได้เชิญคณุกดุั่น สขุมุานนท์ 

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ ากดั ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์สว่นได้เสียใดๆกับ

บริษัท เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น ท าหน้าที่ตรวจสอบในการลงคะแนนเสยีงในท่ีประชุม เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในขัน้ตอน

การลงคะแนนเสยีง รวมทัง้ดแูลให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

จากนัน้ผู้ด าเนินการประชมุได้เชิญให้คณุจิรสดุา   สาสนสั เลขานกุารบริษัท แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมและ

วิธีการออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ 

นางสาวจิรสุดา  สาสนัส (เลขานกุารบริษัท) แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ เพื่อช่วยอ านวย

ความสะดวกแก่การประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึน้ โดยบริษัทจะแสดงคะแนน

เสียงของผู้ ถือหุ้นในทกุวาระที่มีการลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบผลทนัที ซึ่งวิธีออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชมุขัน้ตอนมี

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การออกเสยีงลงคะแนน จะใช้บตัรลงคะแนนเสยีงที่เจ้าหน้าที่ได้จดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชมุ ซึง่

ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุ้น มี 1 เสียง ส าหรับผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งผู้ ถือ

หุ้นได้ออกเสยีงมาแล้วในใบมอบฉนัทะวา่ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชมุ 

บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจะไมม่ีสทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุอีก ในการ

ออกเสียงการลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นท าเคร่ืองหมายในบตัรลงมติในช่องใดช่องหนึ่งวา่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ 

งดออกเสียง ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีการท าเคร่ืองหมายในการลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่า/

แก้ไขเคร่ืองหมายหรือข้อความ โดยไมม่ีการลงลายมือช่ือก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัร

เสยี และไมน่ ามาค านวณคะแนนเสยีง 
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2. เมื่อจบการชีแ้จงจากคณะกรรมการในแตล่ะวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ ถือหุ้น และจะเปิดโอกาสให้

แสดงความคิดเห็น โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือขึน้ พร้อมแจ้งช่ือ นามสกุล และ

จ านวนหุ้ นที่ถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการ คือ ไมเ่ห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสยีง ประธานจะผา่นไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือวา่

ผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วยหรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการน าเสนอในแต่ละวาระนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจะ

แสดงผลคะแนนให้ทราบในแตล่ะวาระการประชมุ 

3. หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ ถือหุ้น

ท่านนัน้ยกมือขึน้ เมื่อประธานที่ประชุมกลา่วสอบถามผู้ ถือหุ้นจบ ในกรณีนีป้ระธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซึ่งไม่เห็นด้วย

หรือต้องการงดออกเสียง สง่บตัรลงคะแนนเสียงได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ได้จดัเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชมุ 

เฉพาะวาระนัน้ให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะน ามารวมคะแนนเสียงของวาระนัน้ ว่ามีคะแนนเสียงเห็นด้วย

เทา่ไหร่ ไมเ่ห็นด้วยเทา่ไหร่ งดออกเสยีงเทา่ไหร่ และบตัรเสยีเทา่ไหร่ แจ้งให้ที่ประชมุรับทราบ โดยในการรวบรวม

ผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด สว่นผู้ ถือหุ้นที่

ท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแตล่ะวาระแล้ววา่ เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้ นลงไว้ในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เพื่อนบัคะแนนเสยีงการลงมติในแตล่ะวาระ 

4. ในวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้ ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบาง

ท่านที่บริษัทเสนอแต่งตัง้ ดังนัน้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นโดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถกู

เสนอแต่งตัง้ออกนอกห้องประชมุ และเพื่อความโปร่งใส บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่เข้าร่วมประชมุลงคะแนน

เสยีงแบบใช้บตัรลงคะแนนเสยีง วา่จะลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลอืกตัง้กรรมการเป็น

รายบุคคล โดยใช้บตัรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วขณะที่ลงทะเบียน เพื่อให้กระบวนการ

ประชมุเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในวาระเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่วาระ บริษัทจะขอเก็บ

บตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ภายหลงัจากผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการทัง้สามท่านเสร็จแล้วใน

คราวเดียวกนั ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบตัรและการรวบรวมคะแนนกบัผู้ ถือหุ้นได้เร็ว

ขึน้ 

5. ผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะคอยอ านวยความสะดวก

และอธิบายให้เข้าใจได้โดยการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีการบนัทกึการประชุมเผยแพร่เป็นคลิปไฟล์

บนเว็ปไซต์ของบริษัท www.chewathai.com เพื่อให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นที่สนใจและไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมใน

ครัง้นี ้

หลงัจากนัน้เลขานกุารบริษัทได้เชิญ คุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่

ประชมุ (“ประธาน”) ด าเนินการประชมุ 
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 ประธาน กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนันี ้และได้แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ

ว่า ตัง้แต่วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จนถึง 15 มกราคม 2561 ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทัง้ระบุหลกัเกณฑ์ในการเสนอวาระผ่านทางเว็ปไซต์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็ปไซต์ของทางบริษัท ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม ประธาน จึงได้เร่ิม

ด าเนินการประชมุในวาระท่ี 1 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2560 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2560 

ประธาน ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560   ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 

เมษายน 2560  และได้จดัท ารายงานการประชมุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดส าเนารายงานการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ปรากฏตาม สิ่งที่สง่มาด้วย 1  ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ จึงแจ้งให้ที่ประชมุ

รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560  

หลงัจากนัน้ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ จึงขอให้ที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสยีงส าหรับวาระพิจารณารับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2560 

ซึ่งในวาระนี ้จะต้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุในวนันี ้และ

ออกเสียงลงคะแนน พร้อมทัง้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีให้ผู้ ถือหุ้นชู

มือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบตัรลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสยีง

ดงันี ้

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 557,341,171 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 50,000 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหต ุ1.  วาระนี ้จะต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

2. ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จากตอนเร่ิมเปิดประชมุจํานวน 208,200 หุ้น ทําให้ในวาระนีมี้จํานวนเสียง
ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจํานวน 557,391,171 เสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธาน ขอให้ คณุบญุ ชนุ เกียรติ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ ได้ชีแ้จงรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และ

รายงานประจ าปีของบริษัท โดยบริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏ

ตามรายงานประจ าปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) สิง่ที่สง่มาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ และได้

กล่าวถึงภาพรวมของบริษัท รางวลัที่ได้รับ และผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 พร้อมทัง้กล่าวถึงกลยทุธ์และแผนการ

ด าเนินการ โครงการท่ีจะเปิดใหม่ และแผนการลงทนุของปี 2561 สรุปสาระส าคญัดงันี ้ 

 รางวัลที่บริษัทได้รับในปี 2560 จาก Thailand Property Awards 2017 บริษัทได้น า 3 โครงการเข้าร่วมชิง

รางวลัได้แก่ โครงการ ชีวาทยั เรสซิเดนซ์ บางโพ ได้รับรางวลั Highly Commended, Best High-Rise High End Condo 

โค รงการ  ชี ว าทัย  เพชร เกษม 27 ไ ด้ รับรางวัล  Highly Commended, Best High-Rise Affordable Condo ใน

กรุงเทพมหานคร โครงการ ชีวารมย์ รังสิต-ดอนเมือง ได้รับรางวัล Highly Commended Housing Development ใน

กรุงเทพมหานคร  

 ภาพรวมของบริษัทในปี 2560 บริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการย่อยในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และได้เข้าร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) พร้อมทัง้ได้จัดให้พนกังานเข้าอบรมเร่ือง 

Anti-Corruption รวมถึงการแจ้งไปยงัคู่ค้าทัง้หมดของบริษัท และในขณะเดียวกัน ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้จัด

โครงการ Whistle Blowing เพื่อจะให้คู่ค้าหรือผู้ มีส่วนได้เสียสามารถที่จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสให้กับทางท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบ อีกทัง้ยงัได้จัดท าโครงการคุณฟ้องบุญฟังเพื่อที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถที่จะแจ้งเบาะแส

ให้กบักรรมการผู้จดัการได้โดยตรง ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทยงัได้รับตราสญัลกัษณ์ 4 ดาวจากผลการประเมินในโครงการ

ส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2560 หรือ CGR 4 ดาว ซึ่งนับป็นครัง้แรกที่บริษัทได้ถูก

ประเมินหลงัจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ mai  

 ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทท ารายได้รวม 2,042 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 70% จากปีก่อน และมี
ก าไรสทุธิจ านวน 156 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 148% รายได้ที่เพิ่มขึน้ 70% สว่นใหญ่มาจาก 2 โครงการคอนโดมิเนียม
ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2560 ได้แก่ โครงการ ชีวาทยั เรสซิเดนซ์ อโศก และ โครงการ ชีวาทยั เรสซิเดนซ์ บาง
โพ อีกทัง้ยงัเป็นปีแรกที่ทางบริษัทรับรู้รายได้ของโครงการแนวราบคือ โครงการ ชีวารมย์ รังสติ-ดอนเมือง ในสว่นของก าไร
สุทธิของบริษัทได้เพิ่มขึน้ 148% จากปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากรายได้ที่เพิ่มขึน้ อัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึน้จาก 5.25% เป็น 
7.61% เนื่องจากบริษัทสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าเดิม ส่วนก าไรต่อหุ้นในปี 2559 อยู่ที่ 0.09% ปี 2560 เพิ่มขึน้ 
133% เป็น 0.21 บาทต่อหุ้น ยอดขายของทัง้ปี 2560 บริษัทท าได้ 2,157 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 14% สาเหตทุี่ลดลง
เนื่องจาก ในปี 2559 บริษัทมียอดขายประมาน 2,500 ล้านบาท จากการเข้าซือ้กิจการของคอนโดแห่งหนึง่ และได้เปลีย่น
ช่ือเป็น ชีวาทยั เรสซิเดนซ์ อโศก ท าให้บริษัทสามารถรับรู้ยอด Backlog คือ Presale ของโครงการนีท้ัง้หมดในเดือนนัน้ๆ 
ท าให้ปี 2559 มียอดขายที่เพิ่มขึน้มาจากการเข้าซือ้กิจการซึ่งใน ปี 2560 บริษัทไม่ได้มีการเข้าซือ้โครงการใดๆทัง้สิน้ จึง
ไมไ่ด้มีการรับรู้ยอดขายในด้านการเข้าซือ้กิจการ ซึง่ยอดขายจ านวน 2,100 กวา่ล้านของปี 2560 เป็นการขายปกติของทาง
บริษัท 
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 กลยุทธ์และแผนการด าเนินการของบริษัทในปี 2561 กลยุทธ์ในการเติบโตของทางบริษัทมี 5 ช่องทาง

ด้วยกนั ได้แก่  

• Organic Growth คือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซือ้ที่ดินมาเพื่อสร้างและขาย ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของ

บริษัท  

• Inorganic Growth ก็คือการเข้าซือ้กิจการ เพื่อกระตุ้นยอดขายหรือกระตุ้นก าไรของทางบริษัท  

• การหาโอกาสเพื่อที่จะขยายการลงทนุในหวัเมืองใหญ่ๆ ในประเทศไทย  

• การหาโอกาสในการ Joint-venture ไมว่า่เป็นคนไทยหรือคนตา่งชาติ 

• การปรับความสมดลุของรายได้ที่มาจากบ้านและคอนโด  

ซึง่แผนกลยทุธ์ในการเติบโตดงักลา่วจะใช้ด าเนินการประมาณ 3-5 ปี และบริษัทได้มีการด าเนินการมาแล้วประมาณ 1.5 – 

2 ปี 

เป้าหมายของบริษัทในปี 2561 เป็นจํานวน 2,400 ล้านบาท ปี 2562 เป็นจ านวน 2,880 ล้านบาท และในปี 
2563 เป็นจ านวน 3,400 ล้านบาท  
 โครงการเปิดใหม่ของบริษัทในปี 2561 มี 7 โครงกำร มูลค่ำรวมประมำณ 5,870 ล้ำนบำท ดังนี ้

• โครงการ ชีวาทยั เรสซิเดนซ์ ทองหลอ่ เป็นโครงการ Low-rise Condo ตัง้อยู่ที่ซอยทองหลอ่ 20 มีมลูคา่โครงการ 
950 ล้านบาท คาดวา่จะสร้างเสร็จภายในสิน้ปี 2562  

• โครงการ ชีวาทยั เกษตร-นวมินทร์ เป็นโครงการที่ตัง้อยู่บนถนนประเสริฐมนกิูจ เป็นโครงการ Mid-rise Condo 
ประมาณ 20 ชัน้ มลูคา่โครงการ 1,700 ล้านบาท คาดวา่จะสร้างเสร็จสิน้ปี 2563  

• โครงการ Luxury Collection ของบ้านเดี่ยวของชีวาทยั โครงการ ชีวาวลัย์ ป่ินเกล้า-สาทร ตัง้อยู่บนถนนพุทธ
มณฑลสาย 1 มลูคา่โครงการ 1,200 ล้านบาท คาดวา่จะทยอยสร้างเสร็จไตรมาส 1 ปี 2562  

• โครงการ ชีวาโฮม วงแหวน-ล าลกูกา ตัง้อยู่ที่รังสิตคลอง 4 มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท คาดว่าจะ
ทยอยสร้างเสร็จไตรมาส 3 ปี 2561 และจะทยอยรับรู้รายได้ไตรมาส 4 ปี 2561  

• โครงการ ชีวาโฮม ประชาอทุิศ-สขุสวสัดิ์ ซึ่งตัง้บนซอยประชาอทุิศ 90 มลูค่าโครงการ 890 ล้านบาท คาดว่าจะ
ทยอยสร้างเสร็จไตรมาส 3 ปี 2561 และจะทยอยรับรู้รายได้ไตรมาส 4 ปี 2561  

• 2 โครงการ ภายใต้ Joint-venture ช่ือ ชีวาฮาร์ท ซึ่งชีวาฮาร์ท เป็นโครงการ Joint-venture ระหว่างชีวาทยักับ
บคุคลที่ช่ือคณุขจิต หรือ คอนโดแมน โดย ชีวาทยัถือหุ้นในสดัสว่น 70% คอนโดแมนถือหุ้นในสดัสว่น 30% โดย
มีคอนเซ็ปต์คือ Townhome in the City เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคที่ไม่อยากจะอยูค่อนโดมีทางเลือกอีกทางเลอืกหนึง่ 
โครงการแรกคือ ฮาร์ท สขุุมวิท ตัง้อยู่ที่ถนนสขุุมวิท ซอย 62/1 คาดว่าจะสร้างเสร็จภายในสิน้ปี 2561 และจะ
ทยอยรับรู้รายได้ภายในสิน้ปี 2561 และ ปี 2562 โครงการที่สองคือ ฮาร์ท ทองหล่อ ตัง้อยู่ที่ซอยสุขุมวิท 36 
มลูคา่โครงการ 270 ล้านบาท และจะสร้างเสร็จกลางปี 2562 
ยงัมีอีกหนึ่งโครงการที่ไม่ได้น ามารวมใน 7 โครงการข้างต้น เนื่องจากยงัไม่ได้ร่วมขายในปี 2561 เป็น Joint-

venture ระหวา่งชีวาทยักบั 3 บริษัทยกัษ์ใหญ่พื่อท่ีจะพฒันา Kamala Senior Living ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัภเูก็ต มลูคา่โครงการ 
3,500 ล้านบาท คาดวา่จะสร้างเสร็จภายในสิน้ปี 2563  
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 การลงทนุของบริษัทในปี 2561 ซึง่วางแผนในการจะซือ้ที่ดนิประมาณ 6 แปลง เพื่อพฒันาโครงการคอนโดมิเนยีม
อาคารสงู อาคารเตีย้ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด บริษัทอยู่ในระหว่างการปรับความสมดลุของการรับรู้รายได้
ของบ้านและคอนโดให้มีการรับรู้รายได้ของบ้านประมาณ 40% และคอนโด 55% 
 ประธำน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามคําถามตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัผลการดําเนินงานประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 
 นายอนุ ว่องสารกิจ  (ผู้ ถือหุ้ น) กล่าวช่ืนชมผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และสอบถามถึง
สภาวะการณ์การขายคอนโด ยงัมีการเติบโตขึน้หรือไม ่ 
 กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่าการปรับสมดลุของสดัสว่นของบริษัท ไม่ได้หมายถึงการรับรู้รายได้จากคอนโดจะ
ลดลง แตห่มายถึงการรับรู้รายได้จากบ้านจะมาเฉลีย่ให้เพิ่มขึน้  เพราะหากบริษัทมีรายได้เพียงคอนโดอยา่งเดียว การรับรู้
รายได้ของแต่ละไตรมาสจะขึน้อยู่กับการสร้างเสร็จของคอนโดแต่ละแท่ง ซึ่งท าให้การรับรู้รายได้ของบริษัทไม่ต่อเนื่อง 
ดงันัน้การปรับความสมดลุคือ จะทําให้โครงการบ้านให้มากขึน้ ส่วนคอนโดยงัคงไปได้ดีเหมือนเดิม บริษัทยงัคงพฒันา
โครงการท่ีเป็นคอนโดอยา่งตอ่เนื่อง 
 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามว่าระหว่างบ้านกับคอนโด เพราะเนื่องจากในหลายๆ บริษัทเร่ิมส่ง
สญัญาณวา่คอนโดเร่ิมอิ่มตวั เลยหนัมาท าแนวราบมากขึน้ ซึง่บริษัทก็มาแขง่ด้านนีด้้วย และบริษัทยงัไมเ่คยท า หรือวา่ยงั
ท าน้อยอยู ่บริษัทมีความมัน่ใจแคไ่หนวา่จะขายได้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี ้
 กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่บริษัทมีความเช่ือมัน่วา่ทกุคนยงัอยากจะอยูใ่นบ้าน คอนโดอาจจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัที่
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในช่วงที่ท างาน แล้วก็ไมอ่ยากจะเจอปัญหารถติด โดยเฉพาะคนเอเชีย ลกึๆ ในใจก็อยากจะอยูบ่น
บ้านท่ีมีที่ดิน เร่ืองของการอิ่มตวัของคอนโด เราได้เห็นเทรนด์ของคอนโดวา่มีมากขึน้ มีซพัพลายมากขึน้ก็จริง แตบ่างท าเล 
ก็ยงัคงต้องการคอนโดอยู่ และบางโครงการก็ขายได้ดี หากเป็นบ้านคิดว่าขึน้อยู่กบัผลิตภณัฑ์หรือว่าแต่ละประเภทของ
ผลิตภณัฑ์ ซึ่งขึน้อยู่กบัผู้พฒันาและท าเล ซึ่งหากท าเลใช่ และมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการท าทาวน์โฮมหรือบ้านที่
ราคาแพง บริษัทก็สามารถที่จะจบักลุม่ลกูค้า ท ามาร์เกตติง้เพื่อจะดงึดดูคนมาซือ้ได้ เพราะก่อนที่บริษัทจะเข้าซือ้ที่ดินแต่
ละแปลง ไม่ว่าเป็นบ้านหรือคอนโด บริษัทจะท า Market Survey ว่าคู่แข่งมีใคร เป็นอย่างไรบ้าง และบริษัทจะพฒันา
ผลติภณัฑ์ให้ดีกวา่ได้อยา่งไร รวมถึงการตัง้ราคา ดงันัน้จากทีมงานท่ีบริษัทมีอยู่ บริษัทมัน่ใจวา่เราท าได้  
 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่บริษัทมัน่ใจวา่ Backlog ทัง้ 1,500 ล้านในปีนีจ้ะไมม่ีปัญหาหนีเ้สยี
หรือวา่คืนห้องหรือไม ่สว่นบ้านเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมียอดจองเลยหรือไม ่ 
 กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ยอด Backlog 1,500 ล้าน เป็นยอด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ซึง่ที่ผา่นมาบริษัทได้
มีการขายได้เพิ่มขึน้ ซึง่ใน 1,500 ล้านนัน้ มีประมาณ 700 ล้าน เป็นยอดที่มาจากโครงการ ชีวาทยั เพชรเกษม 27 ซึง่จะ
สร้างเสร็จและทยอยรับรู้รายได้ภายในไตรมาสที่ 2/2561 ซึง่อาจมลีกูค้าบางทา่นท่ีอาจจะกู้ ไมไ่ด้ แล้วก็อาจจะต้องสละ
สทิธ์ิในการโอน แตท่ี่ผา่นมาบริษัทมีการขายได้เพิม่ขึน้พอสมควร ดงันัน้คาดวา่สามารถรับรู้รายได้ตามทีว่างไว้ได้ สว่นของ
บ้านสว่นใหญ่ได้มีการโอนแล้ว ซึง่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 มี Backlog ของชีวารมย์ รังสติ-ดอนเมือง สว่นหนึง่ ซึง่บริษัท
ได้มีการโอนไปแล้วภายในไตรมาส 1/2561 ซึง่อยูใ่นระดบัท่ีบริษัทพอใจมาก 
 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามว่าโครงการชีวาทยั เรสซิเดนซ์ อโศก มีติดปัญหาการเร่ืองทางเข้า – 
ออกหรือไม ่ 
 กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่โครงการดงักลา่วไมไ่ด้ติดปัญหาเร่ืองทางเข้า-ออก 
 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมวา่ยอดจองของโครงการบ้านเป็นอยา่งไร  
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กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่าบริษัทยงัไม่ได้เร่ิมขายบ้านของโครงการใหม่เนื่องจากบริษัทจะสร้างเสร็จก่อนจึง
เปิดขาย ดงันัน้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทมีเฉพาะ Backlog ของโครงการชีวารมย์รังสิต-ดอนเมืองประมาณ 100 
ล้าน ซึง่บริษัทได้โอนไปหมดแล้ว 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเพิม่เติมวา่การลงทนุทีจ่ะซือ้ที่ดินเพื่อพฒันาโครงการ สว่นใหญ่บริษัท
ซือ้มาเก็บไว้ หรือจะขึน้โครงการเลย เพราะตอนนีม้เีร่ืองภาษีที่ดิน และเก่ียวกบัตวัคา่ใช้จา่ย เนื่องจากตอนนีค้า่แรงเพิ่มขึน้ 
วสัดก็ุขึน้ บริษัทมคีวามกงัวลอยา่งไรบ้าง 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่าบริษัทยงัไม่มีนโยบายที่จะซือ้ที่ดินมาเป็นแปลงๆ เพื่อรอพฒันาโครงการ เนื่องจาก 
บริษัทยงัมีขนาดเล็ก และที่บริษัทตัง้เปา้ไว้จะซือ้ที่ดิน 6 แปลง บริษัทวางมดัจ าเพียงแค ่10-20% และเจ้าของที่จะอนญุาต
ให้โอน ประมาณ 8-12 เดือน หลงัจากวางมดัจ า และในระหว่างที่รอโอน บริษัทจะด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
พฒันาโครงการ และเร่ืองคา่ใช้จ่าย คา่แรงที่สงูขึน้ทางบริษัทยงัไมป่ระสบปัญหาดงักลา่ว เนื่องจากบริษัทมีที่ดินท่ีก าลงัจะ
เร่ิมก่อสร้าง และได้มีการเจรจาเร่ืองราคาของการก่อสร้าง ไม่ว่าเป็นบ้านหรือคอนโดไว้ล่วงหน้า บริษัทยงัไม่เห็นถึงการ
เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัของคา่ก่อสร้าง 

ประธาน จึงชีแ้จงวา่เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง  
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติรับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทในรอบปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอ  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม
2560  

ประธาน มอบหมายให้ คณุสนุนัทรา มหาประสทิธ์ิชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

แล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2560 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 

รายการตามงบการเงนิรวม 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัที่ (ล้านบาท) 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 

สนิทรัพย์รวม  3,171 3,646 
หนีส้นิรวม 2,195 2,537 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 976 1,109 
รายได้รวม 1,201 2,042 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 71 201 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 63 156 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 0.09 0.21 
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ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม ที่เก่ียวข้องกบังบแสดงฐานะการเงินของบริษัทส าหรับ

รอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเก่ียวกบัภาระดอกเบีย้ ซึ่งจะเห็นว่าทัง้รายได้และค่าใช้จ่ายต่างโตขึน้
ตามสดัสว่นการขาย แต่ภาระดอกเบีย้ลดลงไปมาก เข้าใจวา่เป็นเพราะวา่บริษัทได้ออกเงินกู้หรือท าอะไรบางอยา่ง อยาก
ทราบนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองนี ้เพราะวา่ในวาระถดัไปจะมีการเพิ่มทนุหลายอยา่ง จะเอามาช่วยในสว่นนีด้้วยหรือไม่  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงเร่ืองหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ D/E ของบริษัท คือมีการ
ก าหนด D/E ไว้ตามเกณฑ์ของธนาคาร จะอยู่ที่ 2 - 2.5 แต่หากตามหน้างบการเงินของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 2.29 ซึ่ง
หากค านวนตามวิธีของธนาคารจะอยูท่ี่ 1.64 บริษัทยงัคงรักษาระดบัให้เป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคาร 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเร่ืองภาระดอกเบีย้ที่ลดลง เป็นเพราะวา่บริษัทใช้นโยบายอย่างไร และ
จากที่แสดงในสไลด์ ส่วนของดอกเบีย้ต่อทุนลดลง ซึ่งส่วนนีเ้ป็นเพราะออกหุ้นกู้หรืออย่างไร  ซึ่งมีการลดลงจาก 2.03 
ตอนนีเ้หลอื 1.64 หมายความวา่เป็นเพราะวา่ตวัดอกเบีย้ตอ่ทนุตวันีใ้ช่หรือไม ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่าการที่ภาระดอกเบีย้ลดลง เนื่องจากโครงการที่สร้าง

เสร็จและโอนกรรมสิทธ์ิได้ในช่วงปลายปี 2 โครงการ และได้มีการช าระคืนเงินกู้ของธนาคารเลยท าให้ตวั D/E ลดลง จึงท า

ให้มีการลดลงจาก 2.03 ตอนนีเ้หลอื 1.64 ตามที่ได้น าเสนอ 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเร่ืองเพิม่ทนุวา่จะน าไปลดสว่นดงักลา่วด้วยหรือไม่ หรือวา่จะเป็นการ
ขยายกิจการอยา่งเดียว 

 ประธาน ชีแ้จงว่าเร่ืองการเพิ่มทุน บริษัทมองถึงอนาคตในเร่ืองของการขยายธุรกิจเป็นหลกั ในสดัส่วนของ
หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นนัน้ ถือวา่อยูใ่นสดัสว่นท่ีบริษัทพอใจ แตใ่นการท่ีจะเติบโตไปในอนาคต ก็เป็นท่ีทราบอยูว่า่ ที่ดิน
มีราคาแพงขึน้ทุกวนั หากบริษัทไม่เตรียมเงินไว้ในระยะเวลาอนัใกล้ บริษัทก็จะไม่สามารถซือ้ที่ดินอะไรได้เลย แต่ต้อง
ขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ถามล่วงหน้า ส าหรับวาระต่อๆ ไป ว่าเหตุผลหนึ่งในการเพิ่มทุนของบริษัทคือเร่ืองอะไร ซึ่งไม่ใช่เป็น
ปัญหาเฉพาะเร่ืองหนีส้นิ แตม่นัเป็นเร่ืองความเจริญก้าวหน้าตอ่ไปในอนาคตมากกวา่  

นายสิริพงษ์ จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเก่ียวกับแนวทางในการบริหารเร่ืองของต้นทนุดอกเบีย้ ซึ่ง

ต้นทนุดอกเบีย้ของบริษัทคอ่นข้างจะสงูกวา่บริษัททัว่ๆ ไปท่ีอยูใ่นตลาด บริษัทมีแนวทางหรือวิธีการอยา่งไรที่จะท าให้สว่น

นีล้ดลงได้ 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่าก่อนที่บริษัทจะเข้า IPO ดอกเบีย้เงินกู้จาก Project Financing อยู่ที่ประมาณ 7 - 

8% แต่หลงัจากที่บริษัทเข้า IPO เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว ในส่วนของธนาคารที่ให้ Project Financing แก่บริษัทจึงเร่ิม

ลดลง โดยในปัจจบุนัจะอยูท่ี่อตัรา 4 - 5% หากเป็นหุ้นกู้ที่บริษัทเพิ่งจะออกเมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่ผา่นมา ดอกเบีย้อยู่

ที่ 6.25% ต่อปี บริษัทจะบริหารให้ภาระดอกเบีย้ลดลง จะมีปัจจัยมาจากเครดิตของบริษัทที่ธนาคารประเมิน และใน

ปัจจุบนับริษัทยงัไม่ได้ท า Rating ที่เป็น Crediting ของบริษัท ซึ่งมีแผนที่จะท าในประมาณอีก 1 - 2 ปีข้างหน้า รอให้งบ

ของบริษัทแข็งแกร่งขึน้ซึง่เมื่อบริษัทมี Rating แล้วก็เช่ือมัน่วา่ดอกเบีย้ ไมว่า่เป็น Project Financing หรือหุ้นกู้  ก็จะลดลง 
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 หลงัจากประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดฯ  ประธานฯ จึง

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปี

บญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่

เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 567,051,081 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหต ุ1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จากตอนเร่ิมเปิดประชมุจํานวน 9,659,910 หุ้น ทําให้ในวาระนีมี้จํานวนเสียง
ของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจํานวน 567,051,081 เสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงนิก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิ
ปันผล 

ประธาน มอบหมายให้ คณุสนุนัทรา มหาประสทิธ์ิชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบับริษัทข้อ 45 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไร

สทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากนีแ้ล้ว มาตรา  115 แห่ง

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบับริษัทข้อ 44 ห้ามบริษัทแบง่

เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ดงันัน้ 

บริษัทจึงจ าเป็นต้องด าเนินการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 6,265,924- บาท (หกล้านสองแสนหก

หมื่นห้าพนัเก้าร้อยยี่สบิสีบ่าท) ส าหรับผลประกอบการปี 2560 คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.84 ของก าไรสทุธิ  

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อย

ละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินส ารองอื่นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการ

บริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น  
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จากผลการด าเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไร เฉพาะกิจการจ านวน 

125,318,478.- บาท และมีก าไรสะสมจ านวน 123,539,905.-บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปัน

ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันี ้ 

แบง่การจ่ายเงินปันผลออกเป็น เงินสดในอตัราหุ้นละ 0.008547 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอตัรา 13 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.076923 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น จะจ่ายปันผลเป็นเงิน

สดแทนในอตัราหุ้นละ 0.076923 บาท 

ในการนี ้บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 18 เมษายน 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล (Record 

Date) และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2560 

เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) กลา่ววา่การจ่ายปันผลเป็นหุ้น ท าให้ทนุการจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึน้ โดยที่

บริษัทไมต้่องจ่ายเงินสดออกไปซึง่เป็นข้อดีอยา่งหนึง่ แต่จะสอบถามวา่ ก าหนดการเพิ่มทนุ ซึง่ก าหนด XR กบั XD เป็นวนั

เดียวกนัท าให้เกิดการ Dilution คอ่นข้างเยอะ ซึง่ราคาตอนนีอ้ยู่ทีป่ระมาณ 1.3 บาท กวา่ๆ ซึง่ขึน้มาตัง้แตว่นัประกาศ จาก

การก าหนดทัง้หมดไว้ในวนัเดยีวกนั โดยปกติเค้าจะไมก่ าหนดวนัเดียวกนั มนัจะเกิด Dilution ลงมาเยอะมาก อาจจะท าให้

ภาวะในตลาดหุ้นตอนนี ้ราคาอาจจะต ่ากว่า ท าให้ผู้ ถือหุ้นหลายคนไม่อยากจะจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ เพราะว่าราคาต ่ากว่า

ราคาตลาด แล้วอีกอย่างหนึ่ง ก าหนดวนัปันผลเป็นหุ้น วนัที่ 2 พฤษภาคม และวนัจองหุ้นวนัที่ 7 พฤษภาคม ดเูหมือนกบั

ว่า หากใครอยากจะซือ้ ต้องรีบขายหุ้นเพื่อมาซือ้ คือจริงๆ แล้ว อยากจะให้ วนั XD กบั XR ห่างกนั จะได้มีเงินสว่นหนึง่มา

ซือ้ ไมท่ราบวา่มีเหตผุลอยา่งไร 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่าการที่เรามี XR กับ XD ในวนัเดียวกนั เพื่อที่จะท าให้ผู้ ถือหุ้นไม่สบัสนว่าจะมีสิทธิ

หรือไมม่ีสทิธิ  

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ชีแ้จงว่าเร่ืองวนัปิดสมดุ วนัก าหนด Record Date กบัตวัผู้จองซือ้ แล้วเกิด Dilution 
จริงๆ แล้ว ในวนัปิดสมดุ Record Date ทกุคนมีสิทธ์ิ แต่การใช้สิทธ์ิมากหรือน้อยจะท าให้เกิด Dilution จริงๆ ซึ่งไม่ได้ดแูค่
เฉพาะ ณ วนัท่ีก าหนดสทิธ์ิ 

หลงัจากประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึง

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2560 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2560 และอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลแบ่งการ

จ่ายเงินปันผลออกเป็น เงินสดในอตัราหุ้นละ 0.008547 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอตัรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล 

คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.076923 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา

หุ้นละ 0.076923 บาท และได้ก าหนดให้วนัที่ 18 เมษายน 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

(Record Date) และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
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มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 567,051,081 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 
    หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 อนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ที่ 1 (CHEWA-W1) 

ประธาน มอบหมายให้ คณุสนุนัทรา มหาประสทิธ์ิชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จง

รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทประสงค์จะเพิ่มทนุจดทะเบียนโดย

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ดงันัน้ 

เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน จึงเห็นสมควรให้มีการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญ แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ ของบริษัท ครัง้ที่  1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1”) จํานวนไม่เกิน 

750,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 

Offering) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทในคราวนี  ้ จํานวนไม่เกิน 750,000,000 หน่วย ใน

อตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 โดยไม่คิดมลูค่า รายละเอียดเบือ้งต้น

ของใบส าคญัแสดงสทิธิได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้อ านาจดงักลา่วรวมถึงก าหนดหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ าเป็น 
และ/หรือเก่ียวข้องเนื่องจากการออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ด้ทุกประการ ภายใต้
เง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ทัง้นี ้บริษัทจะก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น  (Rights 
Offering) และมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ(CHEWA-W1 ) (Record Date) ในวนัท่ี 18 เมษายน 2561 
 ราคาใช้สิทธิ 1.75 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่
ก าหนด อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 ปี 6 เดือน นับตัง้แต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ วันก าหนดการใช้สิทธิและ
ระยะเวลาใช้สิทธิ ก าหนดการใช้สิทธิทุก 6 เดือน โดยใช้สิทธิครัง้แรกเป็นวันท าการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2561 
มิถนุายน 2562 และพฤศจิกายน 2562 
 อนึ่ง บริษัทจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอไปแล้วข้างต้นก็ตอ่เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตัิเร่ืองที่
เสนอวาระท่ี 5 ถึง วาระท่ี 7 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

24 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 
 

 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม ที่เก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (CHEWA-W1) 

 นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่ ท าไมจึงตัง้ราคาใช้สทิธิที ่1.75 บาท และอายปุระมาณ 1 ปี 6 เดือน 
หมายความว่าบริษัทมัน่ใจว่า ภายใน 1 ปี 6 เดือน ราคาจะขึน้เกินกวา่นีห้รืออย่างไร และหมายความว่าเราต้องการใช้ทนุ
อยา่งรวดเร็วใช่หรือไม่ 
 กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่บริษัทไมส่ามารถคาดหวงัราคาหุ้นได้ แตก็่หวงัวา่ราคาหุ้นจะขึน้ เพื่อท่ีจะให้ทกุทา่น

ได้ใช้สิทธิ Warrant และถ้าหากว่าราคาหุ้นเอือ้อ านวยในแตล่ะช่วงที่เป็น Exercise Date จะท าให้มีเงินทนุเข้ามา บริษัทก็

สามารถที่จะน าไปขยายธุรกิจได้ 

 นายสิริพงษ์ จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามแนวทางในการพิจารณา 1. ราคาเพิ่มทุนที่ 1.15 และ 2. 

แนวทางในการพิจารณาการก าหนดราคา Warrant ที่ 1.75 บริษัทใช้วิธีการอยา่งไรในการพิจารณาวา่ ท าไมเพิ่มทนุท่ี 1.15 

ในขณะท่ีระยะเวลาแคอ่ีก 1 ปี 6 เดือน เราก าหนด Warrant ที่ 1.75 

 กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ ตอนที่บริษัทพิจารณาราคาการเพิ่มทนุ เป็นช่วงที่มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท
ส าหรับปี 2560 ซึ่งช่วงเวลาดงักลา่วราคาหุ้นอยู่ที่ 1.4 ปลายๆ ในการก าหนดราคา บริษัทมีวตัถปุระสงค์ หนึ่งคือเพิ่มทุน 
เพื่อจะขยายกิจการ และสองคือการตอบแทนผู้ ถือหุ้น ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นมีโอกาสที่จะซือ้หุ้นในราคาที่ต ่ากวา่ชว่งราคาขณะนัน้ 
แตห่ากถ้าต ่ากวา่ 1.15 จะได้ถึงพาร์ ซึง่บริษัทไมอ่ยากจะก าหนดราคา RO ใกล้กบัพาร์มากเกินไป ดงันัน้ช่วงเวลาดงักลา่ว 
บริษัทเห็นสมควรแล้วว่าราคา 1.15 น่าจะเป็นราคาที่เหมาะสม และก็สิ่งที่ส าคญัคือตอบแทนผู้ ถือหุ้นที่อยู่กบับริษัท และ
ได้ใช้สทิธิ 
 ส่วนราคา 1.75 บาท ของ Warrant บริษัทก าลงัอยู่ในช่วงเติบโต หากดูจาก Book Value ของบริษัท ณ วนัที่ 1 
มกราคม 2561 ที่ผา่นมาอยูท่ี ่1.49 และปีนีบ้ริษัทได้มีการขยายเพิ่มขึน้ รวมถึงเปา้หมายของบริษัทในปีนีท้ี่วางไว้เพิ่มขึน้มา
เป็น 2,400 ล้าน และถ้าหากได้ติดตามโบรคหลายๆ โบรคที่แนะน า Fair Value ของราคาของชีวาทยั จะเห็นวา่สว่นใหญ่จะ
เกินกว่า 1.7 หรือ 1.8 บริษัทเลยคิดวา่เผ่ือราคาหุ้นของบริษัทจะได้สะท้อนอย่างน้อย Book Value ต้องประมาณ 1.5 กวา่ 
ถึง 1.6 รวมถึงการขยายอย่างรวดเร็ว และเป้าหมายอีก 2 ปีข้างหน้าของบริษัท ซึ่งบริษัทมัน่ใจว่าจะท าได้ ราคาหุ้นก็จะ
สะท้อน Fair Value ของบริษัท ซึ่งเกินกวา่ราคา Warrant ที่ได้มีการก าหนดไว้ แต่ราคาที่ซือ้ขายจริงตามตลาด คืออีกเร่ือง
หนึ่ง ซึ่งเป็นตามกลไกของตลาด ไม่สามารถควบคมุได้ โดยพืน้ฐาน บริษัทมัน่ใจว่า Fair Valueน่าจะเกินราคา Exercise 
ของ Warrant  
 นายสิริพงศ์  จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามกรรมการผู้จดัการวา่ จ านวนหุ้นที่จะเพิ่มเข้ามา มีการลดลง 

น้อยกว่าสดัสว่นของก าไรที่จะเพิ่มขึน้หรือไม่ ถึงจะท าให้ราคามนัขึน้ได้ เพราะมองเปา้หมายที่ 2,400 ล้าน และ ก าไรตัง้ไว้

ที ่9% ซึง่มองวา่การ Dilute จะสงูกวา่ 

 กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่บริษัทค านงึถึงเร่ืองการ Dilution ของ EPS แตใ่นขณะเดียวกนั ทางบริษัทอยูใ่นช่วง

ที่จ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อขยายกิจการ ซึง่ในวาระท่ี 7 จะมีการน าเสนอวา่ท าไมเราต้องมี RO และ Warrant และเพื่อท่ีจะคว้า

โอกาสทัง้หมดที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบนัที่จะเข้าไปลงทุนขยายบริษัท ในประมาณ 3-4 ปีข้างหน้า ให้บริษัทอย่างน้อยเป็น 

Mid-tier ก็คือ 5 พนัล้านขึน้ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องเสนอให้ทางคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทนุ ซึ่งเงินท่ีเข้า

มาวนันี ้อาจจะไม่เห็นผลปีนี ้และอาจจะไม่เห็นผลปีหน้า เพราะว่าเราอยู่ในอตุสาหกรรม ที่ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย       
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2 - 4 ปี และเข้าใจวา่ Dilution ของ EPS มีผลกระทบแน่ๆ  แตเ่พื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืน และเพื่อท่ีจะให้บริษัทก้าวมากกวา่ 

2 -3 พนัล้าน เป็น 5 - 6 พนัล้าน บริษัทจ าเป็นต้องเร่ิมขยายและเร่ิมซือ้ที่ปัจจบุนั หากมีโอกาส 

 นายสิริพงศ์   จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามถึงราคา ณ วนัที่บริษัทประกาศจะเพิ่มทนุอยู่ที่ 1.4 กว่าๆ 

ท าไมบริษัทไม่ใช้นโยบายในลกัษณะการเพิ่มทนุที่ใช้สดัสว่นจ านวนหุ้นที่น้อยกวา่ แต่ใช้ในราคาที่สงูกว่า หรือราคาที่แฟร์

เท่ากบัตลาด แต่เหมือนกบับริษัทต้องการให้มนัมีจ านวนหุ้นท่ีมนัมากเข้ามาในตลาด แล้วก็ไปกดราคา หากเราน าจ านวน

เงินที่เราจะลงทนุเป็นเกณฑ์ สมมติว่าก าหนดที่ 1.4 หรือ 1.5 หรือถ้าดจูากงบที่ออกมา ก าหนดถึง 1.7-1.8 ยงัสามารถท า

ได้ แต่ว่าไปก าหนดที่ 1.15 แล้วก็ใช้จ านวนหุ้นท่ีมาก ท าไมจึงไมใ่ช้จ านวนหุ้นที่น้อย แต่ว่าเพิ่มในสดัสว่นที่ราคาต่อหุ้น ซึ่ง

สดัสว่นของผู้ ถือหุ้น ถ้าใช้สทิธิ ก็ยงัเหมือนเดิม เงินบริษัทก็ได้เหมือนเดิม  

 กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่าบริษัทมีการท าหลาย Scenario ที่เป็น Simulation ว่าราคาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม 

จะเป็น 1 ตอ่ 1 หรือเป็น 1 ตอ่ 0.5 อยา่งที่ทา่นผู้ ถือหุ้นได้ถาม แตห่ากราคาที่มีการก าหนดใกล้เคยีงกบัราคาซือ้ขายปัจจบุนั 

หมายถึงช่วงขณะที่บริษัทจะประกาศ ความน่าสนใจของความเสี่ยงในราคาหุ้นที่จะตกมากกว่า สมมติบริษัทก าหนด 1.3 

แล้วความเสี่ยงที่จาก 1.4 ตกลงต ่ากว่า 1.3 อาจสงูมาก ดงันัน้บริษัทคิดว่าจะตอบแทนผู้ ถือหุ้นดีกว่า โดยที่ให้ราคาต ่า

ใกล้เคียงกบัพาร์เพื่อท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสในการซือ้ขาย ในแง่ที่ใช้จ านวนเงินน้อยกวา่ พวก 1.3, 1.4 

 นายสิริพงศ์   จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามหากดจูากข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ในตลาด จะตรงกนัข้ามกบัท่ี

คณุบญุพดู คือมนัลงไปหาราคาที่เราเพิ่มทนุ โดยที่จริงแล้วมนัไมค่วรจะลงไปถึงขนาดนัน้ เพราะวา่คนที่จะเพิ่มทนุจะได้ตวั

หุ้นฟรีจากการปันผลใช่หรือไม ่แตว่า่ผลตอบรับท่ีตลาดรับรู้ตรงนัน้กลบัเป็นการกดดนั ท าให้ราคาไปถึงตรงนัน้ ซึง่ผมก็เห็น

ด้วยกบัที่ผู้ ถือหุ้นท่านเมื่อสกัครู่ที่ได้กลา่ววา่ กรณีที่วนัที่ตลาดประกาศ XD ถ้ากรณีที่ราคามนัต ่ากวา่ราคาเพิ่มทนุที่ 1.15 

ถามว่าความต้องการในการเพิ่มทุนของผู้ ถือหุ้นรายเดิม จะมีหรือไม่ อนัที่หนึ่ง หากกรณีไม่มี คือว่าไม่มีการใช้สิทธ์ิ ซึ่ง

บริษัทก าหนดไว้อีกข้อวา่ ถ้าไมม่ีการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นรายเดิมจะให้ก าหนดใช้ PP กบัผู้ ถือหุ้นรายใหม ่ใช่หรือไม ่ซึง่คิดวา่

ตรงนีม้นัไมแ่ฟร์ หากจะวดักนัเลยก็นา่จะบอกเปิดไว้อีกข้อวา่ กรณีที่ไมม่ีผู้ใช้สทิธิ ผู้ ถือหุ้นรายเดิมมีสทิธิที่จะใช้เกินสิทธิได้ 

ซึ่งในวาระการประชุม ก าหนดว่าผู้ ถือหุ้นรายเดิมไม่มีสิทธิใช้สิทธิเกินกว่าสิทธิของตน แต่กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดิมไม่ได้ใช้

สทิธิ หุ้นในกลุม่นีส้ามารถที่จะไปขายให้ PP กบัใครก็ได้ในราคาตลาด หรือไมต่ ่ากวา่ราคาที่เพิ่มทนุ  

 กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงแบง่เป็น 2-3 ประเด็น เร่ืองแรกคือ ราคาตลาดในวนัท่ี Exercise RO ถ้าต ่ากวา่ 1.5 ซึง่
บริษัทก าหนดไมไ่ด้ ซึ่งเป็นกลไกของตลาด บริษัทอยากจะให้มนัเกินกว่า เพราะว่าเรามีแถม Warrant ถ้าตามทฤษฎีจริงๆ 
แล้วจะต้องเกินกวา่อยูแ่ล้ว แตเ่พราะเรามีแถมตวั Warrant ให้กบั RO 
 เร่ืองที่สอง หากมีส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้สิทธิ อ านาจในการจัดการ RO ตัวนีก้ลบัมายังคณะกรรมการของบริษัท 
เพื่อท่ีจะพิจารณา PP ตอ่ไป คือหากวา่มีสทิธิเหลอืของ RO กบัท่ีไมไ่ด้ใช้ แล้วทางฝ่ายคณะกรรมการของบริษัท สามารถที่
จะมาจัดการได้ ราคาที่ซือ้ขายที่ตามกฎเกณฑ์ของตลาด คือเราต้องขายไม่ต ่ากว่า 1.15 และไม่ต ่ากว่า 10% ของราคา
ตลาดในช่วงที่มีการซือ้ขายกนั ดงันัน้โอกาสที่จะได้เงินมากกวา่ 1.15 จะสงูกวา่ราคาที่บริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นปัจจบุนั 
 หากมีนกัลงทุน ที่สนใจที่จะมา PP กับทางบริษัท เงินที่เข้ามาในบริษัทขัน้ต ่า คือ 1.15 ดงันัน้อย่างไรก็แล้วแต่ 
บริษัทเหมือนกับมีตวัประกันว่า อย่างไรบริษัทก็จะได้เงินท่ีตั้งใจไว้ว่าจะได้ตัง้แต่แรกหรือสงูกว่า แล้วโอกาสสงูกว่าก็มี 
เพราะเรามีเวลาประมาณ 1 ปี หากมีคนสนใจ PP และทางคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนมุตัิในการให้นกัลงทนุเข้ามา 
PP บริษัทจะได้ผลมากกวา่ที่จะให้ผู้ ถือหุ้นปัจจบุนัจองเกินสทิธิ เพราะวา่เราจะได้เงินมากกวา่ 
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หลงัจากประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึง

ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (CHEWA-W1) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนมุตัิให้มีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั ของบริษัท 
ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ CHEWA-W1”) จ านวนไมเ่กิน 750,000,000 หนว่ย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้และ
ได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) การออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทในคราวนี ้จ านวนไมเ่กิน 750,000,000 หนว่ย ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ 
CHEWA-W1 โดยไม่คิดมลูค่า รายละเอียดตามที่น าเสนอ และบริษัทจะก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ(CHEWA-W1 ) 
(Record Date) ในวนัท่ี 18 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 567,338,081 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 
หมายเหต ุ 1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 2. ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จากตอนเร่ิมเปิดประชมุจํานวน 287,000 หุ้น ทําให้ในวาระนีมี้จํานวนเสียงของผู้

ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉันทะทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจํานวน 567,338,081 เสียง 

วำระที่  6 พิจำรณำอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,557,692,307 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
2,307,692,307 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 1,557,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีน 

ประธาน มอบหมายให้ คณุจิรสดุา   สาสนสั เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 
เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทประสงค์จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 1,557,692,307 

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,557,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
750,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 2,307,692,307 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,307,692,307 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงัตอ่ไปนี ้ 

(1 ) เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 750,000,000 หุ้น 
(2) เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 ซึง่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

สามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (CHEWA-W1 ) โดยไมค่ิดมลูคา่ จ านวน 750,000,000 หุ้น และ 
(3) เพื่อรองรับหุ้นปันผล (Stock Dividend) จ านวน 57,692,307 หุ้น และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 

ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้ 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน      2,307,692,307 บาท (สองพนัสามร้อยเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพนัสามร้อยเจ็ดบาท)                
          แบง่ออกเป็น                   2,307,692,307 หุ้น (สองพนัสามร้อยเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพนัสามร้อยเจ็ดหุ้น) 
          มลูคา่หุ้นละ                                1 บาท   (หนึง่บาท) 
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          โดยแบง่ออกเป็น 
          หุ้นสามญั                       2,307,692,307 หุ้น  (สองพนัสามร้อยเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพนัสามร้อยเจ็ดหุ้น)  
          หุ้นบริุมสทิธิ                                  (-) หุ้น   ไมม่ี    

 ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนหรือแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ กรมพฒันา

ธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย

ทะเบียน 

 หลงัจากประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึง

ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,557,692,307 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 

2,307,692,307 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 1,557,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไข

เพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,557,692,307 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จ านวน 2,307,692,307 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 1,557,692,307 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการ

แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน รายละเอียดตามที่น าเสนอ ด้วย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 567,338,081 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 
หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่(3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา 
 ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่  7  พิจำรณำอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering), การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่  1 (CHEWA- W1) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจ านวนไม่เกิน 
57,692,307 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

  ประธาน มอบหมายให้ คุณสนุนัทรา มหาประสิทธ์ิชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้

ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าจากการที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน 

จ านวน 1,557,692,307 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 1,557,692,307 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 750,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,307,692,307 บาท บริษัทจะด าเนินการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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1. การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 750,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ

ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงันี ้  

  a. เสนอขายในอตัรา 1 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้ โดยมีราคาเสนอ

ขายหุ้นละ 1.15 บาท โดยผู้ ถือหุ้นไมม่ีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินสทิธิของตน 

        b. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ให้จัดสรร

และเสนอขายหุ้นดงักลา่วให้ แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยบคุคลดงักลา่วจะต้องไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยง

กนัของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายที่ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด และไม่ต ่ากวา่ราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

(Rights Offering) “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ย้อนหลงั

ไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 

         c. มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาก าหนดบุคคลที่ได้รับจัดสรรราคาเสนอขายช่วงเวลา

จดัสรร และ วิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นสว่นๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียน

เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 750,000,000 หนว่ย มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ CHEWA-W1”) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามที่กลา่วข้างต้น  

3. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 57,692,307 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน

ผล 

รายละเอียดเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์การเพิ่มทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ

เชิญประชมุ 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงต่อที่ประชมุเพิ่มเติมเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเพิ่มทนุครัง้นี ้ซึ่งตามที่ได้น าเสนอไป

แล้วว่าบริษัทอยู่ในช่วงที่มัน่ใจวา่ ปีนี ้2,400 ล้านบาท จะสามารถท าได้แน่ๆ และปีหน้า 2,800 ล้านบาท บริษัทยงัมีสนิค้า

พอที่จะท าถึง 2,800 ล้านบาท แต่หลงัจากปีหน้า หรือว่าสามปีถดัไป ถ้าหากบริษัทไม่ได้ขยายธุรกิจตอนนี ้ไม่ได้ซือ้ที่ดิน

ตอนนี ้อาจจะไมถ่ึง 3 - 5 พนัล้านบาท ทีต่ัง้เปา้ไว้ใน 3 - 4 ปีข้างหน้า และได้น าเสนอให้ที่ประชมุทราบเร่ืองของจดุแข็งและ

จดุออ่นของบริษัท ณ ปัจจบุนั บริษัทมีพนกังานท่ีเป็นทีมของชีวาทยัที่แข็งแกร่งมาก เป็นบคุลากรท่ีมีศกัยภาพและคณุภาพ

มาก ซึง่มีศกัยภาพท าได้ถึง 4 - 5 พนัล้านบาท แตด้่วยขนาดของธุรกิจยงัต้องรอเวลาอีกประมาณ 3 - 4 ปีข้างหน้า ถึงจะท า

ได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท ในขณะเดียวกนั เราเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการกู้  หากดใูนทกุครัง้ที่บริษัทมีการแจ้ง

งบการเงินในแต่ไตรมาส จะเห็นได้ว่า D/E Ratio จะอยู่ที่ประมาณ 2 กว่า ถึง 2.5 แต่ว่าที่ธนาคารก าหนด 2 – 2.5 โดยที่

ธนาคารจะมีวิธีการก าหนด แต่บริษัทมีการกู้ เงินอย่างระมดัระวงั ซึ่งต้องดวู่าความสามารถในการช าระเงินเป็นอย่างไร 

และไมเ่คยผิดช าระหนีแ้ม้แตค่รัง้เดียว บริษัทมีการบริหารเงินอยา่งระมดัระวงั และบริษัทสามารถที่จะน าเงินของคนอื่นมา

พฒันา ก็คือเอาเงินของธนาคารมาพฒันาเพื่อท ารายได้ได้ อีกจุดแข็งอีกหนึ่งจุดคือ บริษัทอยู่ในช่วงที่ก าลงัขยายและ

เติบโต และช่วงนีเ้ป็นช่วงที่บริษัทมีโอกาสมากมายในการเข้าซือ้กิจการ หรือในการเข้าซือ้ที่ดินท่ีมีศกัยภาพ 
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แต่ปัญหาก็คือ จุดอ่อนสองเร่ืองคือ บริษัทมีการกู้ เต็มที่แล้ว คือ D/E Ratio ของเราจะปร่ิมๆ 2 ทกุครัง้ แต่ถ้าหาก

บริษัทจะกู้ เพิ่ม ก็ไม่สามารถท าได้เนื่องจากมีข้อจ ากดัจากธนาคารวา่บริษัทไม่สามารถกู้ เกิน 2 ได้ ในขณะเดียวกนั บริษัท

เรามีขนาดเลก็ ท าให้ขาดเงินทนุในการขยาย ดงันัน้มีข้อจ ากดั 2 ข้อใหญ่ๆ ซึง่เรียกวา่เป็นจดุออ่น คือบริษัทมีโอกาสในการ

ท าได้ 5,000  ล้านบาท แต่ไม่มีเงินในการซือ้ที่ดินเพื่อที่จะขยายธุรกิจเพิ่ม และต่างมีโอกาสมากมาย ฝ่ายบริหารเลย

น าเสนอให้กบัคณะกรรมการให้พิจารณาการเพิ่มทนุในครัง้นี ้หากทกุท่านมีมติอนมุตัิในวนันี ้และได้ใช้สทิธิ RO บริษัทจะ

ได้เงินทนุเป็นจ านวน 862.5 ล้านบาท (Maximum) เพราะอาจมีบางคนไม่ได้ไปใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้น ซึ่ง 800 กว่าล้าน

บาทนี ้บริษัทก็จะน าไปซือ้ที่ดินและพฒันาขยายธุรกิจซึ่งจะมีประมาณ 200 ล้านบาท ที่จะคืนให้กับผู้ ถือหุ้น ซึ่งมีเงินกู้

ให้กบับริษัทในไตรมาสหนึง่ในการมดัจ าที่ดนิ และในสว่นของ Bonus Warrant หากวนันีไ้ด้รับการอนมุตัิแล้ว และทา่นผู้ ถือ

หุ้นทุกท่านได้ใช้สิทธิ RO แล้วในช่วงที่มี Exercise Date ของ Warrant ได้ใช้สิทธิของ Warrant ในสามช่วงเวลาข้างหน้า 

Maximum ที่บริษัทจะได้เข้ามาเป็นทนุเพิ่มคือ 1,312.5 ล้านบาท เพราะอาจจะมีคนไมไ่ด้ใช้สิทธิ และหากได้เงินทนุเข้ามา

ในช่วงแตล่ะช่วงที่มีการ Exercise บริษัทก็จะน าเงินเหลา่นีไ้ปลงทนุขยายธรุกิจของบริษัท ซึง่ทัง้หมดในปีนีก้บัปีหน้า บริษัท

อาจจะต้องใช้เงินสงูถึงประมาณ 2,300 ล้านบาทในการซือ้ที่ดิน แต่การซือ้ที่ดิน ไม่ใช่ซือ้วนันีท้นัที จะเป็นการทยอยซือ้ 

จนถึงสิน้ปีนีห้รือว่าต้นปีหน้า ส าหรับโครงการที่ก าลงัก่อสร้างอยู่ ก็อาจต้องฉีดเงินเข้าไปเพื่อที่จะท าให้โครงการเสร็จ

สมบรูณ์ คาดว่าจะใช้ประมาณ 2,800 ล้านบาท ในปีนี ้และขอน าเสนอเพิ่มเติมเร่ือง D/E จะเห็นวา่ D/E เทรนด์ของบริษัท

จะอยูท่ี่ 2 กวา่ตลอด ปีที่แล้วบริษัทโอนจ านวนห้องชดุ 1,200 ล้านบาทใน Q4 และได้คืนเงินได้มากพอสมควร ท าให้วิธีการ

ค านวณ D/E ของธนาคาร ลดเป็น 1.64 เมื่อเดือนมกราคม 2561 บริษัทได้ขายหุ้นกู้  เนื่องจากต้องใช้เงินมหาศาลในการ

ขยายในอนาคต ปัจจบุนับริษัทมีการกู้ เต็มแล้ว หากไมไ่ด้เพิ่มทนุครัง้นี ้บริษัทจะไมม่ี D/E Ratio ซึง่จะอยูท่ีป่ระมาณ 2 โดย

ที่กลา่วมาข้างต้นคือ ความส าคญัในการเพิ่มทนุครัง้นี ้และบริษัทเพิ่มทนุเพื่อที่จะก้าวสูอ่ีกขัน้หนึ่ง ซึ่งบริษัทมีศกัยภาพใน

การท าถึง 4 -5 พนัล้านบาท แตต่อนนีบ้ริษัทขาดเงินทนุในการขยาย และธุรกิจของบริษัทคือต้องใช้เงินวนันี ้เพื่อท่ีจะได้ผล

อีกประมาณ 2 - 3 ปีข้างหน้า เป็นข้อจ ากดัของฝ่ายบริหาร และเป็นสาเหตทุี่ท าไมบริษัทถึงต้องขอเพิ่มทนุ 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทใน

ครัง้นี ้ 

นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวิธีการจอง และการจ่ายเงินมีวิธีการอยา่งไร สามารถจองซือ้กบั

มาร์เกตติง้ได้เลยใช่หรือไม่ และเมื่อซือ้หุ้นเพิ่มทนุแล้วจะได้ Warrant เพิ่มอีก 1 ใช่หรือไม ่ 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่า ช่วงระยะเวลาการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน เป็นช่วงวนัที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 และ

หนงัสือสารสนเทศที่จะแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวิธีการจองซือ้ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อน 7 วนัล่วงหน้า 

โดยบริษัทได้มีการจดัจ้างตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ เพื่อด าเนินการรับจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และเมื่อผู้ ถือหุ้นได้ใช้

สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุแล้วจะได้รับวอแรนท์เทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีจองซือ้ 

นายณรงค์ศักดิ์   ไมตรีพจน์ (ผู้ ถือหุ้น) มีข้อเสนอแนะแก่ท่านกรรมการเร่ืองให้จ่ายเงินวนัที่ 11 หลายๆ บริษัท

จะได้รับปันผลก่อน แตบ่ริษัทเพิ่มทนุก่อนปันผล แล้วหลายๆ คน จะเอาเงินท่ีไหนมาซือ้ เพราะวา่บางคนก็ไมม่ีเงินสดตดิมอื

เลย มนัอยูใ่นหุ้นหมด ความละเอียดออ่นด้านนี ้ตนขอตอ่วา่คณุบญุ และหากเป็นไปได้ เลือ่นไปปลายพฤษภาคมได้หรือไม่ 
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กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่าบริษัทได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้ว และมีการหารือกบัทางผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ 2 

รายแล้วก็คิดว่าวนัที่ 11 น่าจะเป็นวนัที่เหมาะสม แต่ราคา RO ก็น่าสนใจ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นซือ้เพ่ิม เพ่ือท่ีจะได้สิทธ์ิ RO 

เพิ่ม 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) มีข้อเสนอแนะเห็นด้วยกบัท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีผา่นมากลา่ว ถ้าหากอยากได้เงินไปซือ้ต้อง

ขายหุ้นออกมา แล้วกลวัวา่ขายหุ้นแล้ว ราคามนัจะต ่ากวา่ 1.15 เลยไมอ่ยากจะซือ้ ซึง่ตนก็ไมส่นบัสนนุตรงสว่นนีด้้วย สว่น

อีกเร่ือง เก่ียวกบัที่บริษัทบอกว่า ไม่ให้เกินสิทธิ บริษัทอาจจะได้เงินมากกว่า บางครัง้ตนมองอีกแง่หนึ่ง ในกรณีที่ราคาลง

มาต ่ามาก เกิด Dilute เกิดตลาดหุ้นตกมาลงไป 1 บาท หลายทา่นไมเ่พิ่ม บริษัทต้องไปท่ี PP ซึง่อาจจะใช้เวลา 1 ปี แตต่น

คิดว่าบริษัทคงจะมีอยู่แล้ว 1 ปีในการหา PP ขึน้มา ซึ่งสว่นนี ้ท าให้บริษัทได้เงิน 750 ล้านบาท ในกรณีที่ไม่มีใครเพิ่ม แต่

บริษัทบอกวา่บริษัทนา่จะเพิ่มอยูแ่ล้ว ตนดทูา่ทางก็จะมีปัญหากบับริษัทอีก หรือวา่ในกรณีที่ 750 ล้านหุ้น มีผู้ ถือหุ้นเพิ่มไป 

600 ล้านหุ้น หรือ 650 ล้านหุ้น มนัเหลือน้อยเกินไปที่ PP จะเอา เค้าก็ไม่เอาอีก บริษัทก็จะได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่ง

อยา่งที่ตนพดูคือไมเ่ห็นด้วยท่ีไมใ่ห้สทิธ์ิเกินส าหรับ PP เพราะวา่ในวนันี ้หุ้นหลายตวัมนั XD มาก อาจจะยงัไมม่ีเงินในการ

ซือ้หุ้นเพิ่มเพื่อไปเอาเพิ่มทนุวนันัน้ แต่วนันัน้อาจจะมีเงินแล้ว เพราะวา่ได้จากปันผลจากตวัอื่น บางคนอาจจะถือปตท.มา 

ได้เงินปันผลมาพร้อมที่จะซือ้ แต่ว่าท่านไมม่ีสิทธิแล้ว เพราะวา่ทา่นไมไ่ด้ซือ้วนันี ้บางคนอาจจะไปรอตวัอื่นก่อน ซึ่งสว่นนี ้

ขอต าหนิว่า มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี ้เพราะว่าเวลามันกระชัน้ชิดพอสมควร อยากให้ในครัง้ต่อไปพิจารณาตวันีด้้วย 

เพราะว่าในการเพิ่มทุนครัง้นี ้จะท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึน้ถึงสี่เท่า จากบริษัท 700 กว่าล้าน จากเดิมที่ท า 

Revenue รายได้ 2,000 กว่าล้านบาท หมายถึงว่าท ารายได้มากกว่าทุนจดทะเบียนเกือบสี่เท่า แต่ตอนต่อไปหลัง

พฤษภาคม บริษัทมีแผนว่าอาจจะได้ 2,800 ล้านบาท แล้วทุนจดทะเบียนประมาณ 2,400 ล้านบาท ก็จะมาประมาณ

ใกล้เคียง Revenue ต่อทุน มันเป็นความท้าทายของบริษัทต้องท าให้ได้เหมือนเดิม แบบว่ารายได้สองเท่าของทุนจด

ทะเบียน บริษัทก าลงัจะโตขึน้เร่ือยๆ แล้วก็ธนาคารจากเดิมบริษัทมีทนุจดทะเบียน 700 กว่าล้านหุ้น ให้กู้แค่นี ้เค้าอาจจะ

มองเรา D/E ด้วย แต่ถ้าบริษัทใหญ่โตขึน้ไปเป็น 2,400 ล้านบาท เค้าอาจจะให้กู้ เพิ่มขึน้ เพราะว่าบริษัทใหญ่ขึน้ อาจจะ

เทียบเคียงกบับริษัทใหญ่ๆ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ซึง่ตอนนัน้ สามารถมาพิจารณากนัอีกทีวา่ 1.15 บาท อาจจะถกูไป 

กรรมการผู้จัดการ กลา่วขอบคณุส าหรับค าแนะน า 

นายสิริพงศ์   จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) เสนอแนะให้มีการแก้ไขในกรณีวาระที่ 7 ข้อที่ 1 ว่ากรณีการเพิ่มทนุ 

ถ้ามีการใช้สิทธิเกินจ านวน อยากให้สามารถท าได้ และประเด็นที่สอง สอบถามท่านประธาน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่วา่จะมีการ

ใช้สทิธิหรือไม ่และใช้สทิธิเต็มจ านวนหรือไม ่

ประธาน ชีแ้จงวา่ ขอตอบในฐานะผู้ ถือหุ้นวา่จะมีการใช้สทิธิดงักลา่วแนน่อน 

 นายสิริพงศ์   จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามว่าท่านประธานถือหุ้นอยู่ประมาณ 49% ซึ่งกรณีที่ 1 หาก

ท่านประธานใช้สิทธิเต็มจ านวน เท่ากบัว่าสดัสว่นการถือหุ้นของท่านประธานยงัเหมือนเดิม แต่ในขณะที่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย

ไม่มีการใช้สิทธิ ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของท่านประธานก็จะสงูขึน้โดยปริยาย ซึ่งจะเกิน 50% ถ้ากรณีเกิน 50% ต้องท า 

Tender Offer หรือไม ่

 กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็นผู้ ชีแ้จงแก่ผู้ ถือหุ้น 

 ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ชีแ้จงว่า ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ RO และก็มีบางท่านไม่ใช้สิทธิ จนท าให้สดัสว่นข้าม 
50% กรณีนีไ้ม่ต้องท า Tender เพราะวา่ไมไ่ด้มีการได้มาซึง่หุ้นเพิ่ม จนถึงจดุที่ข้าม 50 แต่ว่าหุ้นที่เพิ่มขึน้มนัเพิ่มขึน้เพราะ
ตวัการใช้ RO ไม่เต็มที่เอง ซึ่งหุ้นที่เพิ่มจริงๆ ทนุเดิมคือ 750 ล้านหุ้น ถ้าไม่มองตวัหุ้นปันผล เพิ่มอีกเพียง 750 ล้านหุ้น ซึ่ง
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โดยหลกัง่ายๆ ก็คือวา่ 1 หุ้นเดิม ได้ 1 หุ้น RO ถ้าเหลอืก็จะไป PP ถ้าเกิดเหลอือีก ก็จะต้องยกเลกิหุ้นออกไป ก็จะกลายเป็น
สดัสว่นไปแบบนี ้
 นายสิริพงศ์   จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) เสนอแนะให้แก้วาระท่ี 7 ข้อที่ 1 กรณีที่ผู้ ถือหุ้น คือ 1 บาท 15 สตางค์ 

ตนยืนยนัว่าจะใช้สิทธ์ิ เพราะมนัถกูมาก วนัท่ีประกาศงบออกมาเซอร์ไพรส์ในเชิง Positive มากกบังบ แต่ก็เซอร์ไพรส์ใน

เชิง Negative มากกบัการเพิ่มทนุ จริงๆ แล้วถ้าเห็นใจคนถือ IPO มนัควรจะไปเพิ่มทนุที่ 1.60 บาท แต่อนันีม้าเพิ่มทนุที่ 

1.15 บาท ซึง่ตนไมม่ี IPO เพราะฉะนัน้ตนยินดีที่จะเพิ่มทนุ และตนคิดวา่ถ้าให้สทิธิในการเพิ่มทนุท่ีมากกวา่ มนัจะเป็นการ

สร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นด้วย แต่การที่เรายิ่งไปจ ากดัว่าจะไปให้ PP กบัคนนอก ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายเดิมไม่ได้ใช้

สทิธิตนคิดวา่มนัยิ่งท าร้ายน า้ใจกบัผู้ ถือหุ้นรายเดิม ที่เค้าอยากจะใช้ แตบ่างทีเค้าไมพ่ร้อมในเร่ืองเงิน ในเร่ืองของสตางค์ที่

จะมาจ่าย ผู้ ถือหุ้นข้างนอกที่มาถือ มาถือในราคา 1.15 บาท ตนคิดวา่ตรงนีไ้มแ่ฟร์ส าหรับผู้ ถือหุ้นรายเดิม 

 ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ชีแ้จงวา่ ในการน าเสนอวาระ เร่ือง RO ก็จะน าเสนอพร้อมเง่ือนไข ก็คือ 1 หุ้นเก่าได้ 1 

หุ้นใหม่ แล้วก็จัดสรรรอบเดียว อนันีค้ือวาระที่น าเสนอ แล้วก็ผ่านการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไปแล้ว ตน

เข้าใจวา่มีบางท่านท่ีต้องการเสนอ เช่นผู้ ถือหุ้นเมื่อสกัครู่ทีต้่องการเสนอให้แก้ไขเง่ือนไขของ RO ในวาระนี ้ซึ่งสามารถท า

ได้ แต่มนัจะเป็นวิธีการคือต้องผ่านเป็นขัน้ตอน หนึ่ง เอาวาระนีก้่อนว่าเราจะรับหรือไม่รับ ถ้าไม่รับก็จะเป็นเร่ืองของการ

เพิ่มวาระใหม ่วา่ขอท า RO แตม่ีเง่ือนไขวา่จองซือ้หุ้น RO ได้เกินสทิธิของตน จะเป็นกระบวนการแบบนัน้ไป เพราะวา่ถ้าใน

ขัน้ตอนปกติ คณะกรรมการเอง ณ วนันี ้ไม่สามารถแก้วาระที่เสนอไปแล้ว เพื่อปรับเง่ือนไขได้เลย จึงเรียนเสนอว่าลงมติ

ตามขัน้ตอนก่อน หากไมผ่า่น ก็เป็นการเสนอวาระเข้ามาใหมไ่ด้ 

 นายสิริพงศ์   จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) มีข้อเสนอแนะว่าไมเ่ห็นด้วย เท่าที่ตนเคยประชุมมา ไม่ใช่บอกวา่ให้

วาระไมผ่า่นก่อน แล้วคอ่ยมาเปลี่ยน แตว่า่ถ้าเกิดมีข้อสงสยัในวาระท่ีต้องการเปลีย่นแปลงให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นโหวต นา่จะ 

1 ใน 3 หรือ 2 ใน 3 ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ใช่สาระส าคญั นี่อาจจะเป็นรายละเอียด ซึ่งท่านผู้ ถือหุ้นใหญ่ ตนคิดว่า

นา่จะมีผู้ ถือหุ้นพอ หากทา่นท า 

 ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ชีแ้จงวา่เป็นไปได้ มเีป็นบางกรณี วิธีการก็คือจะพกัวาระนีไ้ปก่อน แล้วก็เสนอวาระ
ใหมข่ึน้มาเลย เหมือนท่ีทางทา่นผู้ ถือหุ้นบอก โดยใช้คะแนนเสยีง 1 ใน 3 เสนอวาระ 
 นายสิริพงศ์   จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) เสนอแนะวา่อยูท่ี่ทา่นประธาน หากทา่นประธานใช้สทิธิ วาระเปลีย่น

ได้ แตถ้่าจะให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมีกนัไมก่ี่หุ้นโหวตไป ตนวา่มนัก็คงไมไ่ด้มีนยัอะไรสกัเทา่ไหร่ อยากให้ทา่นประธานเห็นใจผู้

ถือหุ้นรายเดิม 

 ประธาน ชีแ้จงวา่ในการประชมุคณะกรรมการได้มีการพดูคยุกนั แต่ว่าบริษัทมัน่ใจถึงตวับริษัทเองที่มีอนาคตที่

คอ่นข้างชดัเจน และได้มีการถกกนัวา่ไมม่ีเหตผุลที่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายจะไมจ่อง แล้วจะไปกงัวลท าไมวา่หุ้นจะเหลอืหรือไม่

เหลือ ในขณะเดียวกนั การที่เปิดโอกาสให้กับการจองเพิ่มหรือไม่ มีหลายบริษัทก็ไม่ได้ให้โอกาสเช่นกนั เพียงแต่ว่ามนั

เหมือนกบัเป็นคา่นิยมเทา่นัน้เอง เมื่อมองในสว่นของเรา บริษัทคิดวา่ราคา 1.15 บาท ถือว่าเป็นราคาที่ถกูมาก ที่จริงตนก็

อยากให้เพิ่มทนุเยอะๆ เพราะว่า Book ของบริษัทเกือบ 1.50 บาท เข้ามา PP จะมีก าไรมากกวา่ตนอีก แต่ว่าเราก็มองถึง

ในเร่ืองของประโยชน์ที่บริษัทก็จะมีสว่นได้ อย่างเช่นในเร่ืองที่คณุบญุเรียนให้ทราบว่า เง่ือนไขของทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เอง ก็บอกอยู่แล้ววา่ราคาที่จะก าหนดให้กบั PP กบัคนภายนอก จะต้องไม่เอาเปรียบผู้ ถือหุ้นเก่าอยูแ่ล้ว เพราะฉะนัน้ต้อง

ไม่ต ่ากว่าตามราคาจอง และก็จะต้องไม่น้อยกว่า 10% ของราคาตลาด คราวนีเ้รามีเวลา 1 ปี เราก็มองว่าโอกาสที่ราคา

ของบริษัทจะมีการปรับปรุงที่ดีขึน้ เนื่องจากผลประกอบการดีมาโดยตลอด บริษัทเลยมีความมั่นใจ แม้กระทั่งราคา 
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Warrant เอง ท าไมถึงตัง้ราคา 1.75 บาท อนันีก็้เป็นตวับอกวา่ในแง่ของทฤษฎีอยา่งเดียว  มนัควรจะเป็นในอตัราที่มีแตส่งู

กวา่ บริษัทคิดวา่จริงๆ แล้วนา่จะมีโอกาสที่ดี แล้วก็ทางบริษัทมีผู้สนใจที่เป็น พวกกองทนุ ซึง่ก็มีการมาสมัภาษณ์อยูบ่อ่ยๆ 

มนัก็แสดงออกถึงการท่ีเค้าอาจจะมีความสนใจ และกองทนุพวกนีต้นเช่ือวา่ราคาที่ Discount 10% ของราคาตลาด เค้าคง

รับได้ ซึ่งบริษัทก็จะเอาเงินทัง้หมด ก็อยู่ในส่วน Equity ซึ่งผู้ ถือหุ้นรายย่อยทุกท่านก็จะมีส่วนแบ่งในผลตอบแทนตรงนี ้

เช่นกนั ตนอยากจะเสนอให้ใช้วาระนีต้ามเดิม 

 นายสิริพงศ์   จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) กลา่วช่ืนชมในสปิริตของทา่นประธาน ในอดีตที่ผ่านมา ในเร่ืองตา่งๆ 

ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการให้ทางบริษัทยืมเงิน ในสดัสว่นท่ีดอกเบีย้ถกูกวา่หุ้นกู้  หรือแม้กระทัง่ในเร่ืองของการท่ีซือ้หุ้นในราคาที่

สงูกว่าราคาที่จะเพิ่มทนุจากผู้ ถือหุ้นอีกรายหนึ่ง ในขณะที่ตนคิดว่าท่านประธานก็คงจะทราบว่า มนัจะต้องมีการเพิ่มทนุ 

แต่ท่านประธานก็ยังซือ้ในราคาที่ 1.33 บาทถ้าตนจ าไม่ผิด ซึ่งก็สูงกว่าราคาที่จะเพิ่มทุน ตนนับถือในสปิริตของท่าน

ประธาน แต่เพียงว่า ตนเห็นว่าผู้ ถือหุ้นรายย่อยบางรายไม่มีเงิน สดัสว่น 1:1  หมายถึงวา่ถ้าถือหุ้นอยูห่นึ่งล้านต้องหาเงิน

เพิ่มหนึ่งล้าน มนัค่อนข้างจะรุนแรง ส าหรับการเพิ่มทุนพอสมควร ในเร่ืองของการยืดระยะเวลา อนันีอ้ีกประเด็นหนึ่งที่

อยากจะฝากไว้ 

 ประธาน กลา่วขอบคณุ ซึง่ทางบริษัทก็เห็นใจทางผู้ ถือหุ้นทกุทา่น เพราะวา่การเพิ่มทนุ 1:1 เยอะจริง แตว่า่อยา่ง

ที่ทางคุณบุญเรียนให้ทราบเก่ียวกับเร่ืองแผนการด าเนินงานของบริษัท เราอยากจะเป็นบริษัทที่ไม่เป็นบริษัทขนาดเล็ก

อยา่งนี ้ในระยะเวลาอนัสัน้ เราอยากจะเป็นบริษัทขนาดกลาง คือมียอดขายสกั 5,000 ล้านบาท ให้เร็วที่สดุ ประโยชน์อนันี ้

มนัมีหลายประเด็น การท าเรตติง้เพื่อให้ได้เงินกู้ ที่ถกูลง ภาพพจน์ที่สถาบนัต่างๆ ให้ความสนใจ มนัจะมีผลสะท้อนต่อตวั

ราคาของหุ้นด้วย ในระยะเวลาไมน่านนกั ประมาณ 3 ปีข้างหน้า ก็จะเห็นเร่ืองราวพวกนี ้ก็อยากจะขอให้ผู้ ถือหุ้นเห็นใจใน

เร่ืองการตดัสนิใจของบริษัทเช่นกนั และคิดวา่ในระยะเวลาไมน่านนกั ผลตอบแทนนีม้นันา่จะคุ้มคา่ 

หลงัจากประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึง

ขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพื่อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

จ านวนไมเ่กิน 750,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม (Rights Offering), การจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 (CHEWA- W1) 

และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 57,692,307 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดตามที่น าเสนอ 

ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 563,027,381 99.2402 

ไมเ่ห็นด้วย 4,310,700 0.7598 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 
หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
 ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที่ 8  พิจำรณำอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

ประธาน มอบหมายให้ คณุจิรสดุา   สาสนสั เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ข้อบงัคบัของบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัสอดคล้องและเหมาะสมกบั

กฎหมายในปัจจบุนั ตามพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวนัที่ 4 

เมษายน 2560 รวมถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในเร่ืองของการประชมุของกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น จึงเห็น

ควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดงัตอ่ไปนี  ้

ข้อบังคับฉบับเดมิ ข้อบังคับฉบับใหม่ 

ข้อ 24. [วรรค 1 ] ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธาน

กรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการใน

กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ในกรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ ในท่ีประชุมนัน้หรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

[วรรค 2] การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือ

เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนน

เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียง

หนึง่ (1) เพ่ือเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 31 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือ

หุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่

วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

[วรรค 2] การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้

เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ

เหน็สมควร 

[วรรค 3] ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า 

(1/5) ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้ น

จํานวนไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่

ข้อ 24. [วรรค 1] ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ

มาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทํา

หน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการในกรณีท่ีประธาน

กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ใน

กรณีท่ีมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็น

ประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่

อยู่ในท่ีประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ

ซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

[วรรค 2] การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือ

เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ

ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง 

(1) เพ่ือเป็นเสียงชีข้าด 

 

ข้อ 31 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในส่ี (4) เดือนนับแต่วัน

สิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัท 

[วรรค 2] การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้

เรียกวา่การประชมุวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

[วรรค 3] ผู้ ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการวสิามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและ
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ข้อบังคับฉบับเดมิ ข้อบังคับฉบับใหม่ 

น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้อง

ระบุเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือ

นัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 

 

เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ

ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือ

จากผู้ ถือหุ้น 

[วรรค 4] ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั

หรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะ

เรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วันนับแต่วันครบ

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีประชุมและ

อํานวยความสะดวกตามสมควร 

[วรรค 5] ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียก

ประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคส่ีครัง้ใด จํานวนผู้ ถือหุ้ นซึ่ง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 33 

ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิด

จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

การแก้ไขข้อบงัคบัในครัง้นี ้เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกบักฏหมายที่มีการแก้ไขในปัจจบุนั ที่ประชมุ

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท รวมถึงเพื่อให้การจดทะเบียน

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในข้อบงัคบั

ของบริษัท หรือในค าขอจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ตามค าสัง่ ค าแนะน า หรือความเห็นของ

นายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ 

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

และ/หรือ (ข) บคุคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตัง้ จากกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม มีอ านาจในการแก้ไขถ้อยค าของข้อบงัคบั

ของบริษัท หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือค าขอตา่งๆ ในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ตอ่กรม

พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทนัที การกระท าใดๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของ

บริษัทแล้วเสร็จ รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้

ถือหุ้นอีก 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม ที่เก่ียวข้องกบัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในครัง้นี ้ 

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) มีข้อเสนอแนะ วา่ช่วงนีม้ีประชมุหลายบริษัท ซึง่บงัเอิญได้มีการเพิ่มข้อนีม้า แตท่ี่

อื่นเพิ่ม 2 ข้อ แต่บริษัทเพิ่มข้อเดียว เลยแปลกใจวา่บริษัทสนใจเพิ่มแคข้่อเดียวใช่หรือไม ่เพราะที่อื่นจะมีข้อเก่ียวกบัวา่ให้

สามารถประชมุ Teleconference ได้ ซึง่ข้อนีเ้ราไมไ่ด้บรรจใุช่หรือไม ่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายอิสระชีแ้จงแก่ผู้ ถือหุ้น 
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ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ชีแ้จงว่า ตามกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไข บริษัทคิดว่ายงัไม่ได้บรรจุเข้าไปในวาระนี ้

เพราะมนัจะมีเง่ือนไขในการใช้ประโยชน์ แต่หากดใูนโครงสร้างกรรมการ ซึ่งมีกรรมการ 2 ท่านที่เป็นชาวต่างชาติ แต่ใน

ตวัการประชมุด้วยรูปแบบทางโทรภาพ ต้องเป็นการประชมุที่กรรมการไมอ่ยูห้่องประชุม แต่ต้องอยูใ่นประเทศไทยเทา่นัน้ 

แล้วก็มีพวก IT อะไรตา่งๆ ให้ครบถ้วน บริษัทเลยมองวา่ยงัไมเ่ป็นประโยชน์เตม็ที่ในชัน้นี ้แล้วก็ในกฎหมายจะมีการปรับให้

ชดัเจนขึน้ บริษัทเลยยงัไมม่ีการเสนอแก้เข้าไป 

หลงัจากประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึง

ขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท รายละเอียดตามที่น าเสนอ ด้วย

คะแนนเสยีงดงันี ้

หมายเหตุ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธาน มอบหมายให้ คณุจิรสดุา   สาสนสั เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535และ

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึง่ในสามเป็น

อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม และ

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไป

ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามมาตรานี ้อาจ

ได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 คน ดงันี ้

(1) นางสมหะทยั   พานิชชีวะ  กรรมการ คณะกรรมการบริหาร 
(2) Mr. Phua Cher Chew กรรมการ  
(3) นายบญุ ชนุ เกียรต ิ     กรรมการ กรรมการผู้จดัการ กรรมการบริหาร กรรมการก ากบัดแูล  

   กิจการ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 โดยในวาระนี ้เลขานกุารบริษัทได้เชิญกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีทัง้สามทา่นได้แก่ นางสมหะทยั   พานิชชีวะ  Mr. 
Phua Cher Chew และ นายบญุ ชนุ เกียรติ ออกนอกห้องประชมุ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 567,338,081 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนพิจารณากลัน่กรองแล้วมีความเห็นวา่ เนื่องจากกรรมการทัง้ 

3 (สาม) คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึง

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้

ให้กรรมการทัง้ 3 (สาม) คน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

บริษัทได้จดัส่งหนงัสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้กรรมการของ

บริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นการลว่งหน้า พร้อมทัง้ระบรุายละเอียด คณุสมบตัิ และวิธีการเสนอ

ช่ือ ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ทราบโดยทัว่กนั เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยและเว็ปไซต์ของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ที่ผา่นมา โดยไมม่ีทา่นใดเสนอ

ช่ือผู้ทรงคณุวฒุิเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการของบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี  ้

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการใน

บริษัทอื่น ของกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพื่อกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีก

วาระหนึง่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ปรากฏตาม ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ  

หลงัจากประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึง

ขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารงตาแหนง่อีกวาระหนึง่  

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 คนคือ (1) นาง

สมหะทยั   พานิชชีวะ (2) Mr. Phua Cher Chew (นายพวั เชอ ชิว) และ (3) นายบุญ ชุน เกียรติ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 

9.1 นางสมหะทยั   พานิชชีวะ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 567,338,081 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

 

9.2 Mr. Phua Cher Chew 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 567,338,081 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 
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 9.3 นายบญุ ชนุ เกียรติ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 567,238,081 99.9824 

ไมเ่ห็นด้วย 100,000 0.0176 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0 
 หมา ยเหตุ  มติ ในว าระ นี จ้ะ ต้ องไ ด้ รับการอนุมั ติ ด้ วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ ถื อหุ้ นซึ่ งมา ประชุมและ มี 
                                  สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 จากนัน้ประธาน ได้เชิญ นางสมหะทยั   พานิชชีวะ  Mr. Phua Cher Chew และ นายบญุ ชุน เกียรติ กลบั
เข้าห้องประชมุ 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจ าปี 2561 

ประธาน มอบหมายให้ คณุจิรสดุา   สาสนสั เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม)ได้ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 22 ก าหนดให้กรรมการบริษทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัท

ใหญ่ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะ

พิจารณาและลงมติ ในการนี ้คณะกรรมการ โดยผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้

พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจ าปี 2561 โดยยดึถือแนวปฏิบตัิ คือ พิจารณา

คา่ตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่มีมลูคา่ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกบับริษัท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คา่ตอบแทนรายเดือน  

 ประธานกรรมการ 60,000.-บาท / เดือน 

 กรรมการ 10,000.-บาท / เดือน 

 กรรมการอิสระ 10,000.- บาท / เดือน 

เบีย้ประชมุ  

 ประธานกรรมการ 60,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการ 40,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการอิสระ 20,000.-บาท / ครัง้ 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ) 

เบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการตรวจสอบ 20,000.-บาท / ครัง้ 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา-

คา่ตอบแทน 

40,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 20,000.-บาท / ครัง้ 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการบริหาร 70,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการบริหาร (ที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร) 

กรรมการบริหาร (ทีเ่ป็นผู้บริหาร) 

60,000.-บาท / ครัง้ 

ไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุ 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 10,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ   5,000.-บาท / ครัง้ 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 10,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการบริหารความเสีย่ง   5,000.-บาท / ครัง้ 

หมายเหต ุกรรมการสามารถเบิกคา่เดินทาง และ คา่ที่พกัในการมาประชมุได้ 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการยังได้มีการก าหนดผลประโยชน์พิเศษประจ าปี 2561 ของ

คณะกรรมการ ซึง่ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่มติดงักลา่ว ได้ผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน โดยยังยึดแนวปฏิบัติคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
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คณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมลูคา่ตลาดในขนาดที่

ใกล้เคียงกบับริษัท 

โดยค่าตอบแทนดงักลา่วจะให้กบักรรมการอิสระและกรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหารเท่านัน้ เป็นจ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 

0.3 – 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเทา่เงินปันผลที่ประกาศจา่ย หรือไมเ่กิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการเป็น

ผู้จดัสรร ผลประโยชน์พิเศษส าหรับคณะกรรมการบริษัท 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม ที่เก่ียวข้องกบัพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทน และ

ผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจ าปี 2561ในครัง้นี ้

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) มีข้อเสนอแนะ ว่าที่นี่จ่ายเยอะมาก โดยเฉพาะส่วนต่างระหว่างกรรมการกับ

ประธาน ประธานเหมือนกบัวา่ต้องท างานหนกัมาก จ่าย 60,000 บาท ในขณะคณะกรรมการได้ 10,000 บาท แล้วทกุคนก็

ยงัมีสิทธิได้สดัสว่นของ 0.3 - 0.5 ของเงินปันผลที่พวกตนได้ด้วย ซึ่งท่านประธานเองก็ถือหุ้นก็เยอะอยู ่ได้ทัง้สองสว่นด้วย 

ตนคิดว่านอกจากอิงกบัปันผลแล้ว อยากให้อิงกบัผลประกอบการอย่างที่ท่านได้แสดงให้เห็นด้วยดีกวา่ เพราะว่าบางครัง้ 

บางบริษัท ผลประกอบการไม่ดี แต่สามารถเอาก าไรสะสมมาจ่ายปันผลได้ กลายเป็นว่ากรรมการก็ได้เงินด้วย ถึงแม้ว่า

ท างานไม่ดี อยากให้ใสใ่นอนาคตว่า อิงกบัผลประกอบการของบริษัท ถ้าเกิดไม่ดี ไม่ใช่ว่าจ ากดัเฉพาะค่าเงินปันผลที่ได้ 

เพราะวา่อยา่งที่เรียนแจ้งวา่ ถ้าเกิดเราไปกู้มาหรือวา่เงินสะสมเหลอื เราก็สามารถปันผลได้ แล้วทา่นก็อยากได้ด้วย ตนคิด

ว่า ถ้าเกิดเหมือนผู้ บริหารบางท่านบอกว่า ปีนีปั้นผลเยอะๆ แล้วกัน อยู่ปีสุดท้ายแล้ว ท่านก็อาจจะได้ ถึงแม้ว่าผล

ประกอบการไมด่ี แตต่นเช่ือวา่บริษัทมีผลประกอบการดีแนน่อน 

กรรมการผู้จัดการ กลา่วขอบคณุส าหรับค าแนะน า 

คุณอนันต์ เหลืองนฤมิตชัย (ผู้ ถือหุ้น) จากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถามเก่ียวกับ กรณีที่กรรมการ

สามารถเบิกคา่เดินทางคา่ที่พกัในการประชมุ อยากทราบวา่กรรมการท่ีมีสทิธิเบิกมีจ านวนก่ีทา่น แล้วในรอบปีที่ผา่นมา มี

การใช้เงินใช้จ่ายในสว่นนีเ้ทา่ไหร่ 

กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงินเป็นผู้ ชีแ้จงแก่ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า กรรมการสองท่านที่สามารถเบิกค่าเดินทางและคา่ที่

พกัได้ โดยเป็นกรรมการท่ีมาจากทางสงิคโปร์ โดยคา่เดินทางของกรรมการและคา่ที่พกั อยูท่ี่ 950,000 บาท ในปี 2560 

คุณอนันต์  เหลืองนฤมิตชัย (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามว่าการที่ไม่ระบตุวัเลขให้ชดัเจนว่าจ านวนเทา่ไหร่ เพียงแต่ระบุ

วา่สามารถเบิกคา่เดินทางและคา่ที่พกัในการประชมุ อยา่งนีค้รบถ้วนหรือถกูต้องตามหลกัการบญัชีหรือไม ่ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่าถกูต้องตามหลกัการบญัชี เพราะว่าบนัทึกไว้ครบถ้วน

แล้ว 

หลงัจากประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึ ง

ขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจ าปี 2561 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจ าปี 2561 

โดยคา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่งๆ มีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 
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หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 11 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561  

ประธาน มอบหมายให้ ผู้ด าเนินการประชมุ  เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

 ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 39 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีก

ได้ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชี ประจ าปี 2561 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี จ านวน 6 ราย ได้แก่ 

 คณุพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ  

 คณุโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ  

 คณุรุ้งนภา เลศิสวุรรณกุล   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 

 คณุชยพล ศภุเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ 

 คณุรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5659 และ/หรือ 

 คณุอรวรรณ เตชวฒันสริิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4807 

 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี

ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท า

หน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ และก าหนดค่าสอบบญัชี

ประจ าปี 2561 ส าหรับบริษัท เป็นจ านวนไมเ่กิน 1,550,000 บาท ซึ่งสงูกวา่ปี 2560 เป็นจ านวน 50,000 บาท หรือเพิ่มขึน้

คิดเป็นร้อยละ 3.33 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 6 ราย ไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและไมไ่ด้ให้บริการท่ีปรึกษาแก่บริษัท  

ทัง้นี ้การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้สอบบญัชีดงักล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบตัิหน้าที่เกิน 5 ปี รวมทัง้การเสนอแต่งตัง้

ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ า ปี 2561 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการแล้ว  

หลงัจากประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึง

ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 

2561  

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 567,338,081 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 
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มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท 

ประจ าปี 2561 โดยอนุมตัิให้ คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ คุณโสภณ 

เพิ่มศิริวัลลภ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือคณุชยพล ศภุเศรษฐนนท์ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือคณุรสพร เดช

อาคมผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ คณุอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน

เลขที่ 4807 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยและอนมุตัิให้ก าหนดค่าสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,550,000  บาท และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน 

อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ

บริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

     

 

 

 หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 12 พจิารณาอนุมัตกิารออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท เพิ่มเติมจากวงเงนิส าหรับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้เดิม ซ่ึงบริษัทได้รับอนุมัติเม่ือปี 2560 

ประธาน มอบหมายให้ คุณสนุนัทรา มหาประสิทธ์ิชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน  เป็นผู้

ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิมี

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,500.-ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยหุ้นกู้ ของบริษัทฯ มีรายละเอียด

เบือ้งต้น ดงันี ้

รายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ 

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้เสริมสภาพคลอ่ง และ/หรือใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายธุรกิจและ/หรือเป็น

เงินทนุหมนุเวียนทัว่ไปของบริษัท หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร 

ชนิด หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสทิธิ 

มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  หรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  มีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน 

ขึน้อยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย หุ้ นกู้ ในแต่ละครัง้ตามความ

เหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 567,338,081 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 

42 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 
 

 

สกุลเงนิ:  เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :  ไม่เกิน 1,500 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื่นในจ านวนที่เทียบเท่าทัง้นี ้บริษัทฯ 

สามารถออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพิ่มเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้ นกู้ เพื่อ

ทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าวโดยหุ้นกู้ ที่บริษัท 

ออกจ าหนา่ยแล้วในขณะใดขณะหนึง่จะต้องมีจานวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

อาย:ุ    ไมเ่กิน5 ปีนบัตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้ในแตล่ะคราว 

การเสนอขาย: เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือตา่งประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/

หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือบคุคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ทัง้จ านวนหรือบางสว่นในคราวเดียวกนั 

หรือหลายครัง้ และหรือใน ลกัษณะหมนุเวยีน (Revolving Basis) ก็ได้ ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่มีผล

บงัคบัใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

อัตราดอกเบีย้:   ขึน้อยูก่บัตลาดตราสารหนี ้ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

การไถ่ถอนก่อนก าหนด: ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก าหนดและหรือบริษัท

อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบก าหนดรวมถึงการซือ้คืนหุ้นกู้

ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนัน้ๆ 

อ านาจก าหนด: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ บริษัท

มอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จดัการ มีอ านาจในการก าหนด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 

และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควรท่ี

ต้องก าหนดตามกฎหมาย เช่น ช่ือ ประเภท มลูคา่ที่ตราไว้ ราคาเสนอขายตอ่หน่วย 

อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จ านวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มลูคา่

รวม อายุ วิธีการช าระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลกัประกัน รายละเอียด 

การเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด รวมถึงการ น าหุ้นกู้

ดงักลา่วไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนกบัตลาด หลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และหรือ สมาคมตราสารหนี ้และ/หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้อ านาจ

ด าเนินการขออนญุาต เปิดเผยข้อมลู และด าเนินการอื่นใดกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การแต่งตัง้ที่ปรึกษา หรือ บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  การเข้า

ท าการตกลง การลงนามและ/หรือการแก้ไขเอกสารสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมี 
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อ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามจ าเป็น

และสมควร 

หลงัจากประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึง

ขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารออกหุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิ มีประกนั

หรือไมม่ีประกนั มีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้

นัน้ๆ วงเงินรวมไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท เพิ่มเติมจากวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เดิม ซึ่งบริษัทได้รับอนมุตัิเมื่อ

ปี 2560 เพื่อน าเงินท่ีได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท  

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการออกหุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิ มี

ประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาทเพิ่มเติมจากวงเงินส าหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เดิม ซึ่งบริษัทได้รับ

อนุมตัิเมื่อปี 2560 เพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทัว่ไปของบริษัท หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 13  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธาน แจ้งต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นท่ีนอกเหนือจากวาระ
ที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม  

 นายสุวิทย์   พจน์โสภณากุล (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเร่ืองเก่ียวกบัโครงการ EJIP ไปใช่หรือไม่ ที่ให้เจ้าหน้าที่หรือ
พนกังานซือ้หุ้น ไมท่ราบวา่ตอนนีโ้ครงการเร่ิมไปแล้วหรือยงั แล้วมีเปา้หมายในการซือ้หรือไมว่า่ Ceiling เทา่ไหร่ จ านวนก่ี
หุ้น  

 ประธาน มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ตอบข้อซกัถาม 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ได้มีการเร่ิมโครงการไปแล้ว ตัง้แตค่ร่ึงปีที่ผา่นมา ให้กบัเฉพาะผู้บริหารระดบัสงู แต่
ไม่รวมถึง MD แล้วเรามีก าหนดโบรคเกอร์ที่จะดแูลเร่ือง EJIP คือ ทางบริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป ในการดแูลการซือ้หุ้น ก็จะ
มีข้อก าหนดตามกฎของกลต.ในการซือ้หุ้นแตล่ะครัง้ หลงัจากหกัจากเงินเดือนไป 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 567,338,081 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 0.0000 
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นายสุวิทย์   พจน์โสภณากุล (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่ต้องมีการรายงานผา่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือไม ่เวลาที่ซือ้
หุ้นคืน กรณี EJIP  

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ไมจ่ าเป็น เพราะวา่กรรมการไมม่ีทา่นใดที่อยูใ่นตวัโปรแกรมของ EJIP 

นายสุวิทย์   พจน์โสภณากุล (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามว่า หากสมมติ เร่ืองการเพิ่มทุนในอนาคต มันจะมีเร่ือง 
Warrant ของปีนีท้ี่ 1.15 บาท วา่ยงัไงก็เพิ่มกนัเต็มที่อยูแ่ล้ว เพราะวา่เดี๋ยวคงมี PP มาเต็ม อนาคต ถ้า Warrant ที่เราบอก
ว่าจะ Exercise ที่ 1.75 บาท มนัเกิดไม่เป็นไปตามแผน จะกระทบกบัการเติบโตในอนาคตของบริษัทหรือไม ่ถ้าหากวา่จน
สองปีข้างหน้าแล้ว ราคามนัก็ยงัอยู่แถวๆ 1.2 - 1.3 บาท อยู่แถวนี ้มนัไม่ได้เงินจาก Warrant จะท าอย่างไร มีแผนส ารอง
อะไรหรือไม ่

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่าการใช้เงินของบริษัทในสองปีข้างหน้า เพื่อที่จะให้อีก 3 - 4 ปีข้างหน้า ไปถึงเป้าที่
บริษัทตัง้ไว้ ประมาณ 3 – 5 พนัล้านบาท ก็เพียงพอ ณ ขัน้ของ RO แล้ว เพราะต้องการแคป่ระมาณ 800 กวา่ล้าน Warrant 
ถ้าได้มา บริษัทจะเหมือนกบัมีกระสนุเพิ่มขึน้ในการขยายธุรกิจ แตว่า่ปัจจบุนัก็คือยงัแคต้่องการตวัอนัดบัแรก ก็คือตัว RO 
ส าหรับสองปีนี ้ในการขยายธุรกิจของสามสีปี่ข้างหน้า 

นายสิริพงศ์   จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเร่ือง Backlog ของโครงการบางโพ ว่าเมื่อเดือนธันวาคม 
2561 โอนไปเทา่ไหร่ มลูคา่โครงการเทา่ไหร่ 

            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า โอนไปที่ 479 ล้านบาท มลูค่าโครงการของบางโพ 
คือประมาณ 1,200 ล้านบาท 

นายสิริพงศ์   จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามว่า ทัง้สองโปรเจ็กต์นี ้ปีนีน้่าจะปิดได้ ตนว่าเป้าคุณบุญ 
2,400 ล้านบาทน้อยไปหรือไม ่และหากคิดวา่ถึง 2,400 ล้านบาทแล้ว จะเก็บเอาไว้ก่อน เก็บไว้ปีหน้า อะไรอยา่งนีห้รือไม ่

 กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงว่าอยากจะท าให้เยอะที่สุด และบริษัทเรามีศักยภาพในการท าถึง 5 พันล้านบาท 
ดงันัน้ 2,400 ล้านบาท นี่คือเราตัง้เป้าไว้ตัง้แตส่องปีกวา่ที่แล้ว ณ วนันี ้ยงัยึดถือวา่เราจะท า 2,400 ล้านบาทได้ แต่หากมี
โอกาสที่จะท าเพิ่ม บริษัทจะมีการประกาศการปรับเปา้ในประมาณกลางปีหรือไตรมาสสาม ซึง่ตอนนีข้อดสูถานการณ์กอ่น 
แตว่า่ดปัูจจยัตา่งๆ ตอนนีย้งัดดูีพอสมควร  

นายสิริพงศ์   จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่งบไตรมาส 1/2561 จะออกประมาณช่วงไหน 

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่บริษัทมีก าหนดประชมุคณะกรรมการในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

นายสิริพงศ์   จิระวงศ์ประภา (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่ ตวัเลขจากที่ Opp Day เมื่อปีที่แล้ว เห็นวา่โครงการอโศก 
เราเหลอืยอดรอขายใน Backlog ประมาณ 500 ล้านบาท ถกูต้องหรือไม ่

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงวา่ตวัเลขถกูต้อง 
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นายณรงค์ศักดิ์  ไมตรีพจน์ (ผู้ ถือหุ้น) มีข้อเสนอแนะว่าการประชุมวนันีก็้รู้สกึบรรยากาศดีมาก การตอบ
การถามก็รู้สกึว่าเฮฮาปาร์ตี ้เลยเวลามาจนบ่ายโมงแล้ว ท่านไม่เลีย้งอาหารหรือ จดัโต๊ะจีนสกัหน่อย อนันีไ้ม่ให้คุณบุญ
ตอบ ขอทา่นประธานดีกวา่ แล้ววนัหลงัถ้าไมเ่ลีย้งข้าว ให้ประชมุบา่ยๆ ครับ เช้ารถติด ตนตื่นสาย ขอบคณุครับ 

 ประธาน ชีแ้จงวา่ เนื่องจากวนันีม้ีวาระการประชมุมาก ต้องขออภยัทีท่ าให้การประชมุเนิ่นนานออกมา 

นายณรงค์ศักดิ์  ไมตรีพจน์ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเร่ืองเลีย้งอาหารกลางวนั  

ประธาน ชีแ้จงว่าตนเองก็ไมแ่นใ่จในธรรมเนียมวา่เป็นอยา่งไร และเนื่องจากสถานที่ไมไ่ด้เตรียมไว้ต้องขออภยั 
แต่เห็นด้วยเช่นกนัว่าช่วงเช้ารถติด ตนคิดว่าครัง้หน้าจะพิจารณาเป็นประชุมช่วงบ่าย เพราะช่วงบ่ายจะมีเวลาเยอะกว่า
ช่วงเช้า 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ เพิ่ม และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึง
กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่ที่ประชุมและขอ
ปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ปิดประชุม เวลา 12.45 น.  

                                                              
             _________________  _______ 

      (นายชาติชาย พานิชชีวะ)  
             ประธานท่ีประชมุ  

                                                                      
                                                                        _____________________________________ 

      (นางสาวจิรสดุา   สาสนสั) 
        เลขานกุารท่ีประชมุ/ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
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