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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2562 

ของ 
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00  น.  
ณ ห้องประชุมการะเวก ชั้น 3  โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระรามเก้า, แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเรียน
ช้ีแจงการนับองค์ประชุม ดังน้ี 

• พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 "เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน
หุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” 

• ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มา
ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม” 

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 33 ราย และรับมอบฉันทะ 
29 ราย รวม 62 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,023,646,566 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.28 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจํานวนหุ้นรวม 1,275,027,183 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33  

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ระบุว่า "ประธาน
กรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น.." จึงเรียนเชิญ นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแตว่นัท่ี 
1 มีนาคม 2562 และ นำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นท่ีมี QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 12 มีนาคม 2562  

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น 
ผู้รับมอบฉันทะและผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากนั้นมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการ
บริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามขั้นตอนต่อไป 

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ คือ (1) คณะกรรมการ
บริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบ  (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กล่าวแนะนำผู้บริหารบริษัท ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี้ 
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กรรมการผู้เข้าประชุม 
1) นายชาติชาย พานิชชีวะ      ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 
2) นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ 
3) พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
4) นายพินิจ หาญพาณิชย์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
5) นางสมหะทัย พานิชชีวะ   กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  
6) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7) นายบุญ ชุน เกียรติ   กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร  กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ  

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
(ไม่มี) 

จำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน กรรมการผูเ้ข้าร่วมประชุมครั้งนีค้รบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม  
1) นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธ์ิชัย   รองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบัญช ี
2) นายณัฏฐนันท์  รตันาพรรณ  รองกรรมการผู้จดัการสายงานขายและการตลาด Chewa1  
3) นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์  รองกรรมการผู้จดัการสายงานขายและการตลาด Chewa3  
4) นางสาวอัญพัชญ์ พีระภักดีพงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด Chewa2  
5) นายชาตชัย อรรถสถาวร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสรา้งคอนโดมิเนียม 
6) นายชัชชัย ประไพพันธ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสรา้งบ้าน 
7) นายเจิดพงศ์ มผีดุง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย 
8) นายพีระพงศ์ จำปีศรี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทุนมนุษย์ 
9) นายปฐพี อนันทวรรณ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 
10) นายอุดมพร จันทรศ์รีบุตร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
11) นายวิสุทธิ์ พิริยะอัครเดช  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
12) นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคณู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
13) นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัทและฝ่ายนักลงทนุสัมพันธ ์

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1) ผู้แทนบริษัทผูส้อบบัญชีจาก บริษทั สำนักงาน อีวาย จำกัด 

(1) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้ตรวจสอบบัญชี  
(2) นางสาวนวภรณ์ คูโค่  ผู้ตรวจสอบบัญช ี
(3) นางสาวนวพร ทองศรี ผู้ตรวจสอบบัญช ี

2) ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษทั กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 
(1) นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย 
(2) นางสาวภาสิตา นานานุกลู ที่ปรึกษากฎหมาย 

การตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จากบริษัท กุดั่น 
แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่
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ตรวจสอบในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การ
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อนึ่ง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมสังเกตการณ์ 2 ราย 
คือ (1) นายเกรียงไกร ไชยกาล (2) นายกิตติพงษ์ กรุพิมาย  

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้  

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) เรียนช้ีแจงรายละเอียดการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุม ซึ่งจะ
ช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนการนับคะแนนในแต่ละวาระให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำกัด เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ทราบผลทันที วิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระการประชุม และช้ีแจงขั้นตอนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 

• การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง  สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้
ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม 
บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก  ใน
การออกเสียงการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติในช่องใดช่องหนึ่งว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีการทำเครื่องหมายในการลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือ มีการขีด
ฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความโดยไม่มีการลงลายมือช่ือกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็น
บัตรเสีย และไม่นำมาคำนวณคะแนนเสียง 

• เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะสอบถามผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมอืขึ้น พร้อมแจ้งช่ือ นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ ก่อน
แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือไม่เห็นด้วย หรือ 
ต้องการงดออกเสียง ประธานจะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรือ 
อนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม 

• หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้น
ท่านนั้นยกมือขึ้น เมื่อประธานที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย 
หรือ ต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม
เฉพาะวาระนั้นให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้น ว่ามีคะแนนเสียงเห็นด้วย
เท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร งดออกเสียเท่าไร และ บัตรเสียเท่าไร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผล
คะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่
ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนมาแต่ละวาระแล้ว ว่าเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู ้ถือหุ ้นลงไว้ในเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

• ในวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการ
บางท่านที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นโดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้
ถูกเสนอแต่งตั้ง ออกนอกห้องประชุม และ เพื่อความโปร่งใส บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ เข้าร่วมประชุม
ลงคะแนนเสียง แบบใช้บัตรลงคะแนนเสียงว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วขณะที่ลงทะเบียน และ
เพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วในวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
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ตามวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลังจากผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการทั้ง 2 ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตร
และการรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้นได้รวดเร็วข้ึน 

• ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และ อธิบาย
ให้เข้าใจได้  โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุม เผยแพร่เป็นคลิปไฟล์ บนเว็บไซต์
ของบริษัท WWW.CHEWATHAI.COM เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป 

ประธานฯ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ ในการเสนอวาระ 
ผ่านทางเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซ่ึงได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 และ
ได้จัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 

วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  พร้อมลงลายมือช่ือกำกับ และยกมือ จะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 

 หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดฯ  ประธานฯ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
ซ่ึงได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,030,412,466 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 65 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,030,412,466 เสียง 

หมายเหตุ  
1) วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น เป็นจํานวน 3 ราย คิดเปน็จํานวนเสียง 6,765,900 เสียง 
ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะท้ังหมดที่มสีิทธิออก
เสียงลงคะแนนจำนวน 1,030,412,466 เสียง 

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ ขอให้ คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อท่ีประชุม 

คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ (“กรรมการผู้จัดการ”) เรียนช้ีแจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ
ปี 2561 และรายงานประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และ
ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 พร้อมทั้งกล่าวถึงกิจกรรมการสำคัญของบริษัท กลยุทธ์ แผนการ
ดำเนินการ แผนการลงทุน โครงการเปิดตัวใหม่ คาดการณ์รายได้และกำไรสุทธิ สรุปสาระสำคัญดังนี้  

ผลการดำเนินงานของชีวาทัย ในปี 2561  

• เปิดตัวโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ประกอบด้วย 
1) คอนโดมิเนียม (Condominium) จำนวน 2 โครงการ คือ  

1.1) ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13 ซึ่งได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมอย่างไม่เป็นทางการ (Soft Launch) 
ไปเมื่อไตรมาส 4/2561 มูลค่าโครงการประมาณ 430 ล้านบาท 

1.2) ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ ซึ่งได้เปิดขายก่อนท่ีจะมีการก่อสร้าง (Pre-sale) สำหรับเฟสแรกไป
แล้ว มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท 

2) บ้าน (Housing) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งบริษัทได้เปิดตัวทาวน์โฮมแห่งแรกของชีวาทัยในช่วงท้ายไตรมาส 
4/2561 ช่ือโครงการ ชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท 

3) กิจการร่วมค้า (Joint Venture) จำนวน 1 โครงการ โดยบริษัท Joint venture กับ คอนโดแมน ใน
สัดส่วนชีวาทัย 70% และคอนโดแมน 30% เป็นโครงการระดับพรีเมี่ยม (Premium Townhome in the 
city) ซึ่งได้เปิดตัวไปแล้ว ช่ือโครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 มูลค่าโครงการประมาณ 160 ล้านบาท 

• การเข้าซื้อที่ดินและโอนกรรมสิทธ์ิ จำนวน 4 แปลง 
แปลงท่ี1  ย่านโชคชัย 4 ซึ่งจะนำมาพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม 8 ชั้น ชื่อโครงการ ฮอลล์มาร์ค โชคชัย 4 มูลค่า    

โครงการประมาณ 2,011 ล้านบาท 
แปลงท่ี 2 ย่านเกษตร-นวมินทร์ ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะพัฒนาเป็น High-Rise คอนโดมิเนียม ช่ือ

โครงการ ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ มูลค่าโครงการประมาณ 1,700 ล้านบาท 
แปลงท่ี 3 ย่านพุทธมณฑล สาย 1  ซึ่งจะพัฒนาเป็นโครงการระดับ Luxury Home ราคาประมาณ 20-40 ล้าน

บาทต่อหลัง ช่ือโครงการ ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร มูลค่าโครงการประมาณ 1,200 ล้านบาท 
แปลงท่ี 4 ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13 มูลค่าโครงการประมาณ 430 ล้านบาท 

• การตกลงทำสัญญาซื้อท่ีดิน และรอโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน จำนวน 2 แปลง 
แปลงที่ 1 ย่านถนนอรุณอัมรินทร์ ซึ่งจะนำมาพัฒนาเป็น Mid-Rise คอนโดมิเนียม ช่ือโครงการ ชีวาทัย ปิ่นเกล้า 
แปลงท่ี 2 ย่านถนนนครอินทร์ ซึ่งจะนำมาพัฒนาเป็นบ้านเดี่ยว ช่ือโครงการ ชีวารมย์ นครอินทร์ 

• แหล่งที่มาของเงินทุน 2 แหล่งหลัก ประกอบด้วย 
1) การเพิ่มทุน 

1.1) จากการเพิ่มทุนแบบเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Right Offering : RO) เมื่อเดือนพฤษภาคม 
2561 มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเพิ่มทุน 467,335,804 หุ้น เป็นจำนวนเงินท่ีได้รับ 537,436,174.60 บาท  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

6 

 

1.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CHEWA-W1) ซึ่งได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ี
ใช้สิทธิเพิ่มทุน RO ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จัดสรรได้จำนวน 467,335,804 หน่วย ราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) 1.75 บาทต่อ
หุ้น  ระยะเวลาในการใช้สิทธิ 3 ครั้ง คือ (1) วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (2) วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
และ (3) วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย  

2) การออกและเสนอขายหุ้นกู ้2 ครั้ง ประกอบด้วย 
2.1) ครั้งที ่ 1/2561 เดือนมกราคม 2561 บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 

6.25% อายุ 2 ปี ไม่มีการค้ำประกัน จำนวนเงินท่ีขายได้ 498.50 ล้านบาท 
2.2) ครั้งท่ี 2/2561 เดือนกันยายน 2561 บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 1,200 ล้านบาท ดอกเบี้ย 6% อายุ 

2 ปี ไม่มีการค้ำประกัน ครั้งนี้ขายได้ครบตามจำนวน  

• กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 
1) บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เช่น 

1.1)  งาน mai FORUM ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2561 จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นการ
ออกบูธแสดงสินค้าและบริการ เพื่อให้ข้อมูลโดยตรงแก่ผู้ลงทุนถึงการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท 

1.2) กิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกไตรมาส 
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน
ที่มาร่วมงาน 

2) กิจกรรม Road Show กับ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) จำนวน 4 แห่ง คือ (1) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
จำกัด (2) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (3) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ 
(4) บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing) และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst) ของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเรื่องราวทาง
ธุรกิจของบริษัทไปชี้แจงให้บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ได้รับทราบและส่งต่อข้อมูลการดำเนินการและผล
ประกอบการที่เกิดขึ้นไปยังนักลงทุน 

• กิจกรรมการสำคัญของบริษัท ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมฉลองอายุครบ 10 ปีของบริษัท มีการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระที่สำนักงานใหญ่ , จัดโปรโมชั่น

ลดราคาสินค้า โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดจีากลูกค้า 
2) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่พนักงานบริษัท โดยบริษัทมุ่งมั ่นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ ่มขีด

ความสามารถในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 136 คน จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมจำนวน 123 หลักสูตร มีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ สูงถึง 94%  คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยในการเข้าอบรม 7 คนต่อหลักสูตร 

3) กิจกรรม Outing & Team Building เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานภายในบริษัท 
4) กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า 2 

กลุ่มหลัก มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 637 ราย คือ (1) คู่ค้าโครงการบ้าน จำนวน 446 ราย และ (2) คู่ค้าโครงการ
คอนโดมิเนียม จำนวน 191 ราย มูลค่าการจัดซื้อรวมทั้งสิ้น 1,312,307,598 บาท 

บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเพราะจะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
บริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมที่หน้างาน  (Site Meeting) พร้อมกับทีมผู้รับเหมางานก่อสร้าง
ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีต่อกัน รวมถึงจะได้
รับทราบถึงปัญหาและความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ อีกทัง้เป็นโอกาสที่ผู้บริหารระดับสูงจะได้เยี่ยม
เยียนพนักงานท่ีทำงานประจำแต่ละโครงการด้วย 
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5) กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าหรือลูกบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญกับบริษัทอย่างมาก
เช่นกัน ถึงแม้บริษัทจะส่งมอบสินค้าให้กับลูกบ้านไปแล้ว แต่บริษัทยังคงดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดี โดยบริษัท
มีบริการหลังการขายภายใต้ช่ือ CHEWA CARE เพื่อให้คำแนะนำ, บริการแจ้งซ่อม, รับเรื่องร้องเรียน คำติ
ชมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกบ้าน อีกทั้งมีการเชิญลูกบ้านทุกคนเป็นสมาชิก CHEWATHAI 
SOCIETY ซึ่งเป็น Royalty Program ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกบ้าน และมอบสิทธิประโยชน์พิเศษ
ต่างๆ ให้กับลูกค้าของบริษัท เช่น มอบส่วนลดในร้านค้าที่ใกล้โครงการของชีวาทัย, กิจกรรม Mini 
Concert ในแต่ละโครงการ, กิจกรรม Fitness Trainer เพื่อให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกาย, ปิดโรง
ภาพยนตร์เพื่อเชิญลูกบ้านรับชมภาพยนตร์ร่วมกันอย่างเป็นกันเอง เป็นต้น 

6) กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนบ้านที่อยู่รอบโครงการของชีวาทัย เมื่อบริษัทมีการ
ก่อสร้างพัฒนาโครงการต่างๆ จะมีเพื่อนบ้านที่อาจได้รับผลกระทบ บริษัทจะมีทีมงาน CSR ลงพื้นที่เพื่อ
ดูแลเป็นพิเศษ ทั้งทำหน้าที่ในการช้ีแจงทำความเข้าใจกับชุมชนว่าบริษัทเข้ามาในพ้ืนท่ีเพื่อพัฒนาโครงการ
อย่างไร พร้อมทั้งมี Hotline สายด่วนในกรณีที่ชุมชนมีข้อสงสัยหรือได้รับความเดือนร้อน ซึ่งจะเป็น
ช่องทางที่สามารถติดต่อบริษัทได้ 

7) บริษัทเข้ารับมอบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองระบบป้องกันทุจริตจากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งบริษัท
ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC เมื ่อเดือนมีนาคม 2560 และเมื ่อเดือนพฤศจิกายน 2561 
คณะกรรมการ CAC ได้มีมติให้การรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของ CAC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

8) ผลการประเมินบริษัทจดทะเบียน CG Score ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย บริษัทได้คะแนนอยู่ในระดับ 4 ดาว หรือระดับดีมาก ซึ่งบริษัทได้คะแนนระดับ 4 ดาวเป็นระยะเวลา 
2 ปตี่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 บริษัทจะพยายามพัฒนากระบวนการภายใน (Internal Process) ใหส้อดคล้อง
กับหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

9) กิจกรรมพัฒนาชุมชน บริษัทมีโครงการ CSR ในต่างจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอแม่ทา จังหวัด
ลำพูน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนตั้งอยู่บนดอยในพื้นที่ห่างไกล โดยบริษัทได้ติดต่อกับผู้บริหารโรงเรยีน
เพื่อร่วมกันจัดทำแผนช่วยเหลือในระยะยาว 3-5 ปี ในการพัฒนาความเป็นอยู่และการศึกษาของเด็ก
นักเรียนในหลายด้าน เช่น ส่งเสริมการศึกษา, อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน, อนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองและ
สนับสนุนการกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
รวมถึงสร้างทักษะ ฝึกฝนความสามารถเฉพาะด้านท่ีใช้สร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนต่อไป 

• ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 
บริษัทรับรู้รายได้รวม 2,676 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 31% รายได้ที ่เพิ ่มขึ้นเกิดจาก

คอนโดมิเนียมเป็นหลัก ในช่วงไตรมาส 3-4 ปี 2561 โครงการที่สร้างเสร็จและโอนได้ คือ โครงการชีวาทัย 
เพชรเกษม 27 และโครงการบ้านแห่งแรกของชีวาทัยที่สามารถปิดโครงการได้ในปี 2561 คือ โครงการชีวารมย์ 
รังสิต-ดอนเมือง ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น รายได้จากการให้เช่าโรงงานมีจำนวน 20 ล้านบาท สำหรับ
รายได้อื่นๆ เกิดจากดอกเบี้ย และเงินมัดจำที่ยึดจากลูกค้าที่ผิดสัญญาจำนวน 34 ล้านบาท 
 กำไรสุทธิ 265 ล้านบาท อัตราการเติบโต 70%  ซึ่งกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 2 ปัจจัย คือ (1) รายได้ที่เติบโต
ขึ้นส่งผลให้กำไรสุทธิเติบโตขึ้นเช่นกัน (2) การบริหารจัดการ ควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายการผลิตได้ดี
ขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเช่นกัน  

กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 14% จากเดิม 0.21 บาทต่อหุ้น เพิ่มเป็น 0.24 บาทต่อหุ้น 
ยอดขาย หรือ ยอดจอง ปี 2561 จำนวน 1,955 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 9%  สังเกตไดว้่า

เริ่มมียอดขายบ้านเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการเปิดตัวโครงการชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา 

• กลยุทธ์ แผนการดำเนินการ และโครงการเปิดตัวใหม่ ปี 2562 
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กลยุทธ์การเติบโตของบริษัท กำหนดเป็นแผนระยะกลาง 3-5 ปี ซึ่งยังคงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทตั้งแต่
ช่วงปี 2559 ที่บริษัททำการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) 

  วิธีการเติบโตของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 วิธี คือ  
(1) การเติบโตตามธรรมชาติ (Organic Growth) บริษัทซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาเพื่อขายสินค้าและบริการ

ให้กับลูกค้า 
(2) การมีปัจจัยหรือองค์กรภายนอกเข้ามาทำให้บริษัทเติบโต (Inorganic Growth) เช่น การครอบงำกิจการ 

(Take Over) เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้ได้เร็วขึ้น ซึ่งในอดีตบริษัทมีการ Take Over มาแล้ว 3 ครั้ง 
จึงมีความเช่ียวชาญเป็นอย่างมาก แต่ในปี 2561 บริษัทยังไม่ได้ทำการ Take Over แต่อย่างใด 

(3) การพัฒนาโครงการในเมืองใหญ่ต่างจังหวัด ซึ่งในช่วงครึ่งปีท่ีผ่านมาบริษัทได้ทำการศึกษาข้อมูลอย่าง
ละเอียดรอบด้าน และคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะสามารถเปิดตัว 1 โครงการที่ต่างจังหวัดได้ 

(4) กิจการร่วมค้า (Joint Venture : JV) ปัจจุบันมี 2 แห่ง คือ (1) Living Style Senior ชื่อโครงการ 
กมลา ซีเนียร์ ลีฟวิ ่ง ร่วมทุนกับ LPN, CK, NYE estate และ CHEWA เพื ่อพัฒนาและบริหาร
โครงการพักอาศัยสำหร ับผู ้ส ูงอายุ ซ ึ ่งต ั ้งอยู่ ท ี ่ตำบลกมลา อำเภอกะทู ้  จ ังหวัดภ ูเก ็ต  (2) 
CHEWAHEART  ชื่อโครงการ ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 ร่วมทุนกับ Condo Man เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยที่
เหมาะกับชีวิตคนเมือง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทอยู่ในข้ันตอนทำการศึกษาข้อมูลด้าน JV อย่างต่อเนื่องทั้ง
กับชาวไทย และชาวต่างชาติเพื่อโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจร่วมกัน 

(5) ความสมดุลระหว่างรายได้จากคอนโดมิเนียมและบ้าน ซึ ่งที ่ผ ่านมาสินค้าของบริษัทมีเพียง
คอนโดมิเนียม รายได้จึงแกว่งตัวขึ้นลงอย่างมาก ช่วงที่คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น
แต่หากช่วงไหนที่คอนโดมิเนียมยังสร้างไม่เสร็จรายได้ก็จะปรับตัวลดลง บริษัทจึงมีกลยุทธ์ที่จะเติม
รายได้บ้านเข้าไปเพื่อให้มีเสถียรภาพ (Stabilization) ของรายได้มากข้ึน 

ขณะนี ้อยู ่ในช่วงดำเนินการ คาดการณ์ว่าสามารถปรับความสมดุลของสัดส่วนรายได้
คอนโดมิเนียม 55% บ้าน 40% และรายได้ค่าเช่าโรงงาน 5% ภายใน 3-4 ปีข้างหน้า 

• Roadmap ของบริษัทตั้งแต่ช่วงปี 2559 – 2561 และ คาดการณ์รายได้และกำไรในช่วงปี 2562-2564 
o ปี 2559 บริษัทตั้งเป้าหมายในปี 2560 โดยคาดว่าจะทำยอดขาย 2,000 ล้านบาท และในแต่ละปีคาด

ว่าจะมีสัดส่วนการเติบโต (Growth) 20%  
o ปี 2560 บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขาย 2,000 ล้านบาท สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย 2,042 ล้านบาท  
o ปี 2561 ยังคงยึดเป้าหมายการเติบโต 20% เช่นเดิม จึงต้องทำยอดขายให้ได้ 2,400 ล้านบาท และจาก

ผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทสามารถทำยอดขายได้ 2,676 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
o ปี 2562 บริษัทยังคงยึดเป้าหมายการเติบโต 20% เหมือนเช่นที่ผ่านมา เป้าหมายยอดขาย 2,880 ล้านบาท  
o อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP) ปี 2560 เท่ากับ 7.61% และ ปี 2561 เท่ากับ 9.89% 

โดยปี 2562 คาดการณ์อัตรากำไรสุทธิ ประมาณ 9-10% 
o วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทมีสินค้าที่จองแล้วรอการโอน หรือ Backlog จำนวน 585 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วน 20% ซึ่งคาดว่าจะสามารถโอนได้ครบทั้งจำนวน ภายในปี 2562 นั่นคือ บริษัทจะต้องขายสินค้า
เพิ่มในปี 2562 เพียง 2,295 ล้านบาท ก็จะสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

• คาดการณ์รายได้ ปี 2562 
เป้าหมายรายได้ 2,880 ล้านบาท โดยคาดการณ์สัดส่วนการขายคอนโดมิเนียม 58% และบ้าน 42% สัดส่วน
ยอดขายบ้านเพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2562 จะมีโครงการบ้านสร้างเสร็จในช่วงไตรมาส 3-4 ดังนั้นจะมีส่วนช่วย 
(Contribute) ให้รายได้บ้านเพิ่มสูงขึ้น 

• โครงการต่างๆ ในปี 2562 
o โครงการที่จะเปิดตัว (Launch) จำนวน 24 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 23,544 ล้านบาท ประกอบด้วย 
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1) จำนวน 7 โครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จและขายหมดแล้ว มูลค่าประมาณ 6,305 ล้านบาท 
2) จำนวน 3 โครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในขั้นตอนการเปิดขาย ประกอบด้วย คอนโดมิเนียม 3 

โครงการ คือ (1) ชีวาทัย เรสซิเดนซ์บางโพ (2) ชีวาทัย เรสซิเดนซ์อโศก (3) ชีวาทัย เพชรเกษม 27 
โดยสินค้าคงเหลือและสินค้ารอการโอนกรรมสิทธ์ิ มีมูลค่าประมาณ 755 ล้านบาท และคาดการณ์ว่า
จะสามารถปิดโครงการทั้งหมดได้ภายในปี 2562 

3) จำนวน 4 โครงการ เปิดตัวแล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง มูลค่าประมาณ 2,290 ล้าน
บาท ประกอบด้วย (1) ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13 ซึ่ง Soft Launch ไปเมื่อช่วงสิ้นปี 2561 คาดว่าจะ
สร้างเสร็จและรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 4/2562 (2) ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ คาดว่าจะสร้าง
เสร็จในปี 2563 (3) ชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา ตั้งอยู ่ในย่านลำลูกกาคลอง 4 เนื ่องจากเป็น
โครงการบ้าน บริษัทจึงทยอยก่อสร้างตามความต้องการซื้อ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการทาวน์
โฮมแห่งแรกของชีวาทัย เปิดตัวในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก 
เดิมบริษัทคาดว่าจะทำยอดขายได้ประมาณ 10 หลังต่อเดือน แต่หลังจากเปิดตัวจนถึงช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 สามารถทำยอดขายได้สูงถึง 40-50 หลัง ทำให้สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ซื้อ ทั้งนี้ ถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท 
และ (4) ฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 เป็นโครงการที่ Joint Venture กับคอนโดแมน ซึ่งบริษัทถือหุ้น 70% 
มูลค่าโครงการ 160 ล้านบาท 

4) จำนวน 10 โครงการ จะเปิดตัวในปี 2562 กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ EIA (Environmental 
Impact Assessment Report) หรือ การทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา
โครงการ รวมถึงการออกแบบ และการก่อสร้างโครงการ มูลค่าประมาณ 10,651 ล้านบาท (ไม่นับ
รวมมูลค่าโครงการกมลา ซีเนียร์ ลีฟวิ่ง เนื่องจากบริษัทถือหุ้นเพียง 25% โดยโครงการกมลามีมูลค่า
ประมาณ 3,500 ล้านบาท) ประกอบด้วย คอนโดมิเนียม 3 โครงการ, แนวราบ 5 โครงการ และ 
Joint Venture 2 โครงการ คือ  
▪ คอนโดมิเนียม 3 โครงการ ประกอบด้วย 

(1) ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ 
(2) ฮอลล์มาร์ค โชคชัย 4 
(3) ชีวาทัย ปิ่นเกล้า 

▪ แนวราบ 4 โครงการ ประกอบด้วย 
(4) ชีวารมย์ นครอินทร์ คาดว่าเฟสหนึ่งจะสร้างเสร็จพร้อมขายพร้อมโอนในช่วงไตรมาส 

4/2562 และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2562 
(5) ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร คาดว่าเฟสหนึ่งจะสร้างเสร็จพร้อมขายพร้อมโอนในช่วงไตรมาส 

2/2562 และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2562 
(6) ชีวาโฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 2/2562 และเฟสหนึ่งจะ

สร้างเสร็จพร้อมขายพร้อมโอน คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2562 
(7) ชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุมธานี โครงการนี้เพิ่งดำเนินการเรื่องที่ดิน คาดว่าจะสามารถรับรู้

รายได้ภายในปี 2562 
(8) ชีวาโฮม จำนวน 1 แปลง  

▪ Joint Venture 2 โครงการ ประกอบด้วย 
(9) ฮาร์ท สุขุมวิท 36 Joint Venture ร่วมกับคอนโดแมน โครงการตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้าทองหลอ่ 

คาดว่าจะสร้างเสร็จในช่วงไตรมาส 4/2562 
(10) กมลา ซีเนียร์ ลีฟวิ่ง คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 3/2562 และคาดว่าจะรับรู้รายได้

ภายในระยะเวลา 1 ปีครึ่ง 
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• แผนการลงทุน ประจำปี 2562 แผนในการซื้อที่ดินใหม่ตั้งเป้าหมาย 12 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 11,000 
ล้านบาท ประกอบด้วย 

1) คอนโดมิเนียม จำนวน 3 แปลง ซึ่งบริษัทจะพิจารณา Demand และ ราคาที่ดินอย่างละเอียดต่อไป 
2) ทาวน์โฮม จำนวน 4 แปลง ซึ่งบริษัทได้ซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 แปลงในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล 
3) บ้าน สำหรับแบรนด์ ชีวารมย์ และ ชีวาวัลย์ จำนวน 2 แปลง 
4) ทาวน์โฮม Joint Venture เขตพื้นท่ีต่างจังหวัด จำนวน 1 แปลง 
5) รายได้ประจำสม่ำเสมอ หรือ Recurring Income ในรูปแบบโรงงานให้เช่า ณ นิคมอุตสาหกรรม อมตะ 

ซิตี้ จังหวัดระยอง โดยอาจพิจารณาการซื้อโรงงานที่มีผู้ทำสัญญาเช่าอยู่แล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มพอร์ต 
Recurring Income จำนวน 2 แปลง หรือ หากมี Demand เพิ่มอาจจะพัฒนาพื้นที่เปล่าของบริษัท
โดยการสร้างโรงงานเพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก 

• เงินลงทุนที่บริษัทคาดว่าจะใช้ในปี 2562 จำนวน 4,800 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ 
1) สินเช่ือโครงการจากสถาบันทางการเงิน (Project Financing) จำนวน 3,000 ล้านบาท 
2) หุ้นกู้ และ เงินสดที่ได้รับจากการขาย จำนวน 1,800 ล้านบาท (จากเป้าหมายการขาย ปี 2562 จำนวน 

2,880 ล้านบาท) 
บริษัทได้ประกาศขายหุ้นกู้ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 500 ล้านบาท ปิดการจองเรียบร้อย

แล้วได้รับเงินประมาณ 486 ล้านบาท 

บริษัทจะมีการจัดกิจกรรม Company Visit เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใด
สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ WWW.CHEWATHAI.COM  โดยกำหนดการและเงื่อนไขต่างๆ 
จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ประธานฯ กล่าวว่า การนำเสนอผลการดำเนินการของบริษัทปี  2561 และแผนการดำเนินงานของปี 2562 
บางส่วน ดังกล่าว คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
ของบริษัท ในรอบปี 2561 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรูปแบบลิงค์ QR Code 
ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมี
การลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท สิน้สุด ณ วันที่ 
31ธันวาคม 2561 

 นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) เรียนสอบถามว่า ปี 2562 บริษัทกำหนดเป้าหมายรายได้ 2,880 ล้านบาท ซึ่ง
ขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (“แบงค์ชาติ”) ได้ออกมาตรการ LTV บริษัทเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ และ เหตุใดบริษัทถึงมีความสนใจโรงงานให้เช่า เพราะเห็นหลายบริษัทพยายามจะหารายได้ประจำจากสำนักงานให้
เช่า หรือ การให้เช่าในรูปแบบอ่ืนๆ ดังนั้น อัตราผลตอบแทน (Yield) จากโรงงานให้เช่าเป็นอย่างไร เพราะสังเกตจากดอกเบี้ย
หุ้นกู้ของบริษัทสูงเกือบ 6% การที่บริษัทเน้นโรงงานให้เช่ามีศักยภาพเป็นอย่างไร 

 กรรมการผู้จัดการ เรียนช้ีแจงว่า มาตรการ LTV เป็นประเด็นท่ีสังคมให้ความสนใจมากในขณะนี้ แต่เนื่องจากสินค้า
ของบริษัทท้ังคอนโดมิเนียมและบ้านส่วนใหญ่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อสังเกตจากมาตรการ LTV ที่มีผลบังคับใช้
ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ถ้าเป็นกรณีที่สินค้ามีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และผู้ซื้อยังไม่เคยทำสัญญากู้กับธนาคาร 
การดำเนินการต่างๆ ยังคงเดิม ผู้ซื้อสามารถทำเรื่องกู้ได้ตามปกติ มาตรการ LTV ไม่มีผลกระทบกับกรณนีี้  ลูกค้าส่วนใหญ่ของ
บริษัทเป็น End User ที่มีความต้องการซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริงและเป็นลูกค้าที่ไม่เคยซื้อบ้านมาก่อน หรือเรียก
ในภาษาของธนาคารว่า ไม่มีสัญญาที่หน่ึง การเข้าซื้อบ้านกับบริษัทส่วนใหญ่จึงเป็นสัญญาแรก  
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อีกทั้งในไตรมาสที่ผ่านมาพบว่าลูกค้าหลายรายไม่ทราบถึงมาตรการ LTV ไม่ทราบว่าคืออะไรเสียด้วยซ้ำ ฉะนั้น ลูกค้ากลุ่มนี้จึง
ไม่เข้าเกณฑ์มาตรการของแบงค์ชาติ แต่อาจจะมีบ้างบางโครงการ เช่น ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร ย่านพุทธมณฑลสาย 1 ที่มี
ราคาขาย 20-40 ล้านบาทต่อหลัง ซึ่งทั้งโครงการมีเพียง 50 ยูนิต และหากสังเกตแล้วราคาหลัก 20-40 ล้านบาท กลุ่มลูกค้า
จะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้ออยู่แล้ว ผลกระทบกับมาตรการ LTV อาจจะมีไม่สูงนัก 

 สำหรับคำถามเกี่ยวกับโรงงานให้เช่า บริษัทมีโรงงานให้เช่าประมาณ 10 โรง บนท่ีดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม อมตะ 
ซิตี้ จังหวัดระยอง เป็นระยะเวลา 7-8 ปีมาแล้ว เพื่อเป็นกลยุทธ์หาช่องทางในการเพิ่มพอร์ตรายได้ประจำ (Recurring 
Income) ของบริษัทในระยะยาว ผลตอบแทนที่ได้จากค่าเช่า (Rental Yield) เกินกว่า 9% ซึ่งก่อนนี้ในช่วงก่อสร้างโรงงาน
บริษัทมีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินแต่ปัจจุบันได้ชำระหนี้เงินกู้ครบถ้วนแล้ว  

อน่ึง ประเด็นท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับดอกเบี้ยหุ้นกู้ 6% นั้น ปัจจุบัน Project Financing ของบริษัทอัตราดอกเบี้ยเพียง
ประมาณ 4-4.5% และจากข้อมูลที่ได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้น เงินลงทุนที่บริษัทคาดว่าจะใช้ในปี 2562 จำนวน 4,800 ล้านบาท 
ต้องการเงินทุนจาก Project Financing จำนวน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเพียง 4-4.5% เท่านั้น ประกอบกับหุ้นกู้ที ่ได้
กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้แล้วเพื่อบริษัทจะได้มีความยืดหยุ่นในการใช้เงินในช่วงระยะเวลา 2 ปี จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้
ประมาณ 5.9-6%  ซึ่งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ยได้ลดลงเหลือเพียง 5.9% จากเดิม 6% 

นางสาววราลี วณิชเสถียร (ผู้ถือหุ้น) ขอให้อธิบายเกี่ยวกับ Joint Venture และ โครงการกมลา  

กรรมการผู้จัดการ เรียนช้ีแจงว่า Joint Venture มีหลายรูปแบบ ในกรณีเป็นพื้นที่ต่างจังหวัด บริษัทจะเน้นแนวราบ
และหากจะให้เป็นทางเลือกที่ดี ควรจะ Joint Venture กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพ้ืนท่ีเพื่อร่วมกันสร้างแบรนด์ให้เกิดขึ้น
แบบระยะยาว โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่า 50% หรืออย่างน้อย 60-70% หรือ Joint Venture ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลก็มีบางโครงการที่บริษัทสนใจและอยู่ในขั้นตอนศึกษาข้อมูล หรือ Joint Venture กับชาวต่างชาติก็มีเช่นกัน อาจจะ
เป็นรูปแบบท่ีชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 45-49% ทั้งนี้จะต้องพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก  

กมลา ซีเนียร์ ลีฟว่ิง ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 4 บริษัท คือ (1) บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท ์(2) บมจ.ช.การ
ช่าง (3) บจก.นายณ์ เอสเตท ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บจก.นารายณ์พร็อพเพอร์ตี้ และ (4) บมจ.ชีวาทัย โดยสัดส่วนการถือหุ้น
ประมาณบริษัทละ 25% ซึ่งท้ัง 3 บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกันพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่
พักอาศัยระดับ Luxury สำหรับผู้สูงอายุ ตั้งอยู่บริเวณหาดกมลาภายในพื้นที่ของมอนท์เอซัวร์ จังหวัดภูเก็ต มูลค่าโครงการ 
3,500 ล้านบาท จะเปิดตัวประมาณเดือนกรกฎาคม 2562 

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) เรียนสอบถามเกี่ยวกับโครงการแนวราบ โครงการปิ่นเกล้ามีความคืบหน้าการ
ก่อสร้าง 50% ของทั้งโครงการหรือแค่เฉพาะเฟส 

กรรมการผู้จัดการ เรียนช้ีแจงว่า ปัจจุบันสถานะความคืบหน้าโครงการ ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร เฟส 1 ก่อสร้างแล้ว
เสร็จเกือบ 100% พร้อมขายพร้อมโอนและจะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 สำหรับเฟส 2 จะพิจารณาจากความ
ต้องการซื้อภายหลังเปิดตัวเฟส 1 

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) เรียนสอบถามเพิ่มเติมว่า ความคืบหน้าโครงการชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา 16% 
เป็นของทั้งโครงการหรือเฉพาะเฟส 

กรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความคืบหน้าโครงการชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา 16% ของทั้งโครงการ 
เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

นายศักดา ตั ้งศักดิ ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) เรียนสอบถามเพิ่มเติมว่า ยอดขายโครงการชีวาวัลย์เป็นอย่างไรบ้าง และ
โครงการสุขุมวิท 62/1 จะเปิดตัวเมื่อไหร่ 
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กรรมการผู้จัดการ เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโครงการชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร ยังไม่ได้เริ่มขาย บริษัทคาดว่าจะ
เปิดตัวในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562  

โครงการฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 ซึ่งเปิดตัวทางออนไลน์ไปเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันเปิดขายแล้ว จากทั้งหมด 9 
ยูนิต ขายได้แล้ว 3 ยูนิต คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จจะเปิด
ตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2562 

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) เรียนสอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการแนวราบที่เป็นโครงการพรีเมี่ยม บริษัทจะใช้
เวลาเท่าไรตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งปิดโครงการ 

กรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการบ้านจะพิจารณาจากอัตราการดูดซับ (Absorption Rate) ดัชนีช้ี
วัดความต้องการซื้อของผู้บริโภคในตลาดอสังหาริมทรัพย์ว่ามีความต้องการซื้อบ้านในทำเลนั้นมากน้อยเพียงใด  

โครงการฮาร์ท สุขุมวิท 62/1 ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ทั้งโครงการมีเพียง 9 ยูนิตคาดว่าจะขายได้หมดภายในปี 2562  
โครงการชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกา บนพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ 20-40 ไร่ และจะใช้วิธีทยอยก่อสร้าง Absorption Rate 

ประมาณ 10-15 หลังต่อเดือน แต่ที่ผ่านมาบริษัทสามารถขายได้เกินกว่า Absorption Rate ในพื้นที่ดังกล่าว หากคำนวณเป็น
รายปีสัดส่วน Absorption Rate ประมาณ 12% อาจจะใช้ระยะเวลาเฉลี่ยโดยประมาณ 3-4 ปี ในการก่อสร้าง ระบายสินค้า
และปิดโครงการ 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ ้นสุด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561  โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่  31 ธันวาคม 
2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทรา มหาประสิทธิ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี (“รอง
กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี”) เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี เรียนช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 คณะกรรมการได้จัดทำ
งบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม 
โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้  

ฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561  

• สินทรัพย์รวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวน 4,465.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 819 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 22.46  โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้ 
o เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 506.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.35 ของสินทรัพย์รวม 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 380.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 300.99 ในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากเงินที่ได้มาจาก
การออกหุ้นกู้ในปี 2561 

o ที่ดินและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3,161.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.81 ของสินทรัพย์รวม 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 163.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
เพื่อรอรับรู้รายได้ 
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o เงินมัดจำการซื้อท่ีดิน จำนวน 246.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.53 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จำนวน 200.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินมัดจำค่าที่ดินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการในอนาคต 

• หนี้สินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 2,623.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 
จำนวน 86.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.42 แบ่งออกเป็น 
o หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 630.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.02 ของหนี้สินรวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 

1,410.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 69.12 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญ ดังนี้ 
▪ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ลดลงจากปีก่อนทั้งจำนวน เนื่องจากบริษัทมีทยอยชำระเงิน

จากตั๋วแลกเงินระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทเน้นการเบิกเงินกู้ระยะยาวเพื่อรักษาสภาพคล่องใน
การชำระหนี ้

▪ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 405.72 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 15.46 ของหนี้สินรวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 349.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
46.25 เนื่องจากในระหว่างปีได้มีการทยอยชำระเงินกู้ยืมให้สถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระ
สำหรับโครงการที่พร้อมรับรู้รายได้ โดยชำระเป็นจำนวนเงิน 747.28 ล้านบาท 

o หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 1,993.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.98 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จำนวน 1,497.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 302.09 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่สำคัญ ดังนี้ 

▪ หุ้นกู้-สุทธิ จำนวน 1,683.65 ล้านบาท ในระหว่างปีบริษัทได้ออกหุ้นกู้ จำนวน 1,698.50 
ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี เพ่ือใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคต 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,841.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 732.32 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.02 โดยเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 264.81 ล้านบาท 
และเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 537.44 ล้านบาท (467.34 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
1.15 บาท) ในระหว่างปีบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผล ในเดือนพฤษภาคม 2561 จ่ายเงินปันผลจำนวน 64.10 
ล้านบาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลจำนวน 57.69 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจ่ายเป็นเงินสด และในเดือนกันยายน 
2561 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินครึ่งปีแรกของปี 2561 จำนวน 0.05 บาทต่อ
หุ้น คิดเป็นเงินสดจำนวน 63.75 ล้านบาท  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1.42 เท่า 

ลดลงจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 2.29 เท่า เนื่องจากสัดส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 
66 โดยเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในขณะที่หน้ีสินรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กน้อยในอัตราร้อยละ 3.42   

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ปี 2561 เท่ากับ 1.30 เท่า ลดลงจากวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 1.71 เท่า  

ทั้งนี ้อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ตามสัญญากู้ยืมจากสถาบันการเงิน ได้กำหนดเง่ือนไขทางการเงินที่
สำคัญ ดังนี้ (การคำนวณโดยหนี้สินไม่รวมเงินกู้ยืมจากผูถ้ือหุ้น กรรมการ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และส่วนของผู้ถือหุ้นให้รวมถึง
เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น กรรมการ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) สัญญาเงินกู้กำหนดให้ดำรง D/E ไม่เกินกว่า 2.0 - 2.5 เท่า ทั้งนี้ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 มี D/E เท่ากับ 1.42 เท่า ซึ่งเป็นการดำรงอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้  ซึ่งลดลงจากวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 2.29 เท่า 
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ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ปี 2561 และ ปี 2560 
สำหรับปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,676.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 633.92 ล้านบาทหรือ

เพิ่มขึ ้นร้อยละ 31.04 สำหรับกำไรสุทธิในปี 2561 มีจำนวน 264.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ ้นร้อยละ 70.29 โดยผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

สำหรับปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,621.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 607.91 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.19  โดยในปี 2561 มีโครงการที่รับรู้รายไดท้ั้งหมด 7 โครงการซึ่งเท่ากันกับปีก่อน แต่ปัจจัยที่
ส่งผลให้รายได้ของปี 2561 เพิ่มขึ้นมาจากการรับรู้รายได้ของโครงการชีวาทัยเพชรเกษม 27 ซึ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จพร้อม
โอนในไตรมาส 2/2561 สามารถรับรู้รายได้ทั้งปีได้ถึง 1,023.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ ทั ้งนี้ บริษัทยังคงทยอยรับรู ้รายได้สำหรับโครงการที่ผ่านมาได้อย่างต่ อเนื ่องรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
1,597.74 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากโครงการชีวาทัยเรสซิเดนซ์ อโศก และ โครงการชีวาทัยเรสซิเดนซ์ บางโพ มียอดรับรู้
รายได้จำนวน 632.83 ล้านบาท และ 430.43 ล้านบาท ตามลำดับ 

• ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น 
สำหรับปี 2561 ต้นทุนขายรวม 1,850.98 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นจากปีก่อน จำนวน 399.61 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดที่สำคัญได้แก่ ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ปี 2561 จำนวน 1,838.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
จำนวน 398.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.64 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดรายได้ของการขายอสังหาริมทรัพย์ที่
เพิ่มขึ้น และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 29.86 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีอัตราที่ใกล้เคียง
กัน อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษาระดับกำไรขั้นต้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการแข่งขันด้านราคากันค่อนข้างสูง 

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมในปี 2561 จำนวน 444.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.60 ของรายได้รวม  
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 83.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.07 มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น
จำนวน 30.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.31 โดยปัจจัยหลักของการเพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายใน
การโอนกรรมสิทธิ์ ค่าคอมมิชชั่น และโปรโมชั่นในการส่งเสริมการขาย ที่เพิ่มขึ้นตามยอดรายได้จากการจากขาย
อสังหาริมทรัพย์ สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 52.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.92 ส่วน
ใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับโครงการในอนาคต อย่างไรก็ตามบริษทัมี
การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปีก่อนโดยเปรียบเทียบจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อ
รายได้รวมปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 16.60 ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 17.67  

• กำไรสุทธิ  
จากผลการดำเนินงานท่ีผ่านมาข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ จำนวน 264.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปีก่อน 109.31 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 70.29 เป็นผลบวกมาจากการขยายตัวของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นทำให้บริษัทสามารถระบายสินค้าคงเหลือได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการรับรู้
รายได้จากโครงการที่แล้วเสร็จในไตรมาส 2/2561 คือโครงการชีวาทัยเพชรเกษม 27 และบริษัทสามารถ
บริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 
เป็นร้อยละ 9.89 เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 7.61 

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  พร้อมลงลายมือช่ือกำกับ และยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) เรียนสอบถามว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ในปี 2561 
ลดลงจากปี 2560 แต่ในปี 2562 บริษัทมีเปิดโครงการใหม่ค่อนข้างมาก อยากทราบว่าบริษัทมอง D/E ratio ในปีนี้เป็นอย่างไร 
และ ในส่วนของ NP ตามเป้าหมายปี 2561 กำหนดสัดส่วน 8-9% เพราะเหตุใดบริษัทสามารถบริหาร NP ได้เกือบ 10% ซึ่งปี 
2562 กำหนดเป้า NP ไว้ 9-10% ในขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความท้าทายเพิ่มขึ้นอย่างมาก บริษัทมีความเห็นอย่างไร 

กรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า D/E ratio ปี 2561 เท่ากับ 1.42 เท่า ลดลงจาก ปี 2560 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ 2.29 
เท่า เนื่องจากสัดส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทมองว่า ตามสัญญากู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน ได้กำหนดให้ดำรง D/E ไม่เกินกว่า 2.0-2.5 เท่า  ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีหุน้กู้ที่บริษัทเพิ่งยื่นแบบ Filing มีอัตราดอกเบี้ย
ประมาณ 5.9% ซึ่งจากที่ทดลอง Simulate เงินกู้ยืมทั้งปี บริษัทยังคงสามารถกู้ยืมได้ โดย D/E ไม่อัตราไม่เกิน 2.0-2.5 เท่า 
ตามที่สถาบันการเงินกำหนด  

NP ที่บริษัทตั้งเป้าหมายปี 2562 ในสัดส่วน 9-10% ซึ่งปี 2561 บริษัทสามารถทำ NP ได้ในอัตรา 9.89% บริษัท
มองว่าหากสามารถทำยอดขายได้ถึง 2,400 ล้านบาท บริษัทจะมี Economy of Scale เพียงพอท่ีจะบริหารให้ NP อยู่ในอัตรา 
8.5-9% ที่เหลือก็อยู่ที่การบริหารต้นทุนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลายด้านประกอบกับ
สถานการณ์ต่างๆ ต่อไป 

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) เรียนสอบถามเพิ่มเติมว่า พอร์ตรายได้ในปี 2562 มีส่วนที่เป็นแนวราบเพิ่มขึ้น 
สัดส่วน NP ของแนวราบเป็นอย่างไร 

กรรมการผู้จัดการ เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมว่า หากพิจารณากำไรขั้นต้น หรือ Gross Profit (GP) โครงการบ้านจะมี GP ที่
สูงกว่าคอนโดมิเนียมเล็กน้อย สัดส่วน บ้านประมาณ 32% คอมโดมิเนียม 28-30% ขณะนี้บริษัทยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้
และพัฒนา (Learning Curve) โครงการแนวราบ ปี 2561 ในแง่ที่บริษัทเพิ่งจะเริ่มทำโครงการทาวน์โฮมสามารถทำสัดส่วนได้ 
30-31% และหากบริษัทสามารถผ่านช่วง Steep Curve ได้ บริษัทน่าจะมีความสามารถทำผลงานที่ดีขึ้นได้ และต้นทุนการ
ผลิตน่าจะลดลงตามลำดับ บริษัทจึงคาดว่า GP ในการพัฒนาแนวราบจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) เรียนสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทสามารถกำหนด NP แยกเป็นแนวราบและแนว
สูงได้หรือไม่ เนื่องจากปีนี้บริษัทน่าจะพอร์ตแนวราบเพิ่มขึ้น 

กรรมการผู้จัดการ เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมว่า บริษัททดลอง Simulate เฉพาะขั้นที่เป็น GP แยกเป็นแนวราบและแนวสูง
เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทยังไม่ได้คำนวณไปจนถึงขึ้น NP ซึ่งใน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ บริษัทที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการบ้านอาจจะมี NP สูงขึ้น 35-40% ซึ่งสำหรับบริษัทเอง
สัดส่วนประมาณ 30-31% ก็ถือว่าอยู่ในระดับพอใช้ยังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปได้ 

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) เรียนสอบถามเพิ่มเติมว่า ในเชิงการตลาด โครงการบ้านของชีวาทัยมีจุดเด่นอะไร
ทีท่ำให้ลูกค้าสนใจ และ บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรถึงสามารถทำกำไรให้ดีขึ้นได้ 

กรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทเพิ่งจะเริ่มทำโครงการบ้านแต่สามารถทำ GP ได้สูงถึง 30% ซึ่ง
เป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับทีมงาน เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี แต่มีสัดส่วน GP 
เพียง 35-40% นั่นหมายถึง บริษัทยังมีส่วนต่าง (Gap) ประมาณ 5-10% ที่จะสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปได้อีก 

ในอีกมุมหนึ่งที่ทำให้ GP ยังไม่สูงนักเนื่องจากบริษัทจะต้องตัดราคาในการขาย ต้องมีโปรโมช่ันที่แรงกว่าคู่แข่งในตลาด 
เพราะทำเลที่เราไปเปิดโครงการ คู่แข่งรายใหญ่ๆ ในตลาดกต็่างมีโครงการกันแล้วทั้งนั้น อีกทั้งช่ือเสียงของแบรนด์ใหญ่ๆ ก็เป็น
ที่รู้จักและติดตลาดเป็นอย่างดี ชีวาโฮมถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่จึงต้องใช้ด้านคุณภาพ (Quality) และ ฟังก์ช่ันในการแข่งขัน 
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ประกอบกับใช้ราคาที่ดีกว่าเข้าไปสู้ เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ บริษัทมั่นใจว่าผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและฟังก์ชั่นที่ดีกว่า หาก
สามารถทำให้ติดตลาดได้แล้วจะสามารถปรับราคาให้สูงขึ้นได้ไม่ยาก อีกประเด็นคือ ปัจจุบันต้นทุนการผลิตยังอยู่ในช่วงเรียนรู้ 
หากสามารถทำให้ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักบริษัทจะสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้นและ GP ก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับเช่นกัน  

นายดุสิต บุดดี (ผู้ถือหุ้น) เรียนสอบถามว่า ช่วงปลายปี 2562 จะมีวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
CHEWA-W1 หากไม่มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิจะมีผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า จากข้อมูลที่ได้นำเสนอไปแล้วข้างต้น ปี 2562 บริษัทมีความต้องการใช้เงินทุน
จำนวน 4,800 ล้านบาท ต้องการเงินทุนจาก Project Financing จำนวน 3,000 ล้านบาท และ 1,800 ล้านบาท มาจากหุ้นกู้
และเงินสดที่ได้จากการขายสินค้า เมื่อถึงกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1 ขอก็เรยีนเชิญผู้
ถือหุ้นใช้สิทธิ ก็จะส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้น หากครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ บริษัทก็มี
แผนสำรองตามที่ได้นำเสนอ  

นายดุสิต บุดดี (ผู้ถือหุ้น) เรียนสอบถามเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4/2562 พบว่า GP ลดลง แต่ 
SG&A (Selling, General & Administrative Expense) หรือ ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารกลับเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให ้Net Profit Margin ต่ำกว่า 10% บริษัทเห็นว่าแนวโน้มปี 2562 น้ีจะเป็นอย่างไร 

กรรมการผู้จัดการ เรียนช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ไตรมาส 4/2562 GP ลดลงเพราะเป็นช่วงที่บริษัทจ่ายโบนัสส่งผลให้ GP 
ของทั้งปีปรับลดลงเล็กน้อย ส่วนในปี 2562 จะมีโครงการบ้านอย่างน้อย 3 โครงการที่จะสร้างเสร็จ พร้อมโอน คาดว่าช่วง
ไตรมาส 4/2562 จะสามารถรับรู้รายได้มากข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมาพอสมควร 

นายณัฐวุฒิ นารานิชดา (ผู้รับมอบฉันทะ) เรียนสอบถามว่า Operation Cash Flow ค่อนข้างติดลบ บริษัทมีความ
กังวลหรือไม่ และจะแก้ไขอย่างไร และ บริษัทจะทำการตลาดกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติบ้างหรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ เรียนช้ีแจงว่า เนื่องจากบริษัทมีการจัดการเรื่องของเงินกู้ หุ้นกู้ และมีการจัดสรรเงินที่ได้จากการ
ออกหุ้นกู้นำไปลงทุน หรือที่เรียกว่า Investing Cash Flow ปี 2561 รับเงินจากหุ้นกู้ 2 รอบ การซื้อที่ดินและการก่อสร้าง
ไม่ได้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เงินเข้า แต่เราจำเป็นต้องขายหุ้นกู้ไปก่อน ตัวเงินที่รับเข้ามาก่อนหากนำฝากธนาคารอัตรา
ดอกเบี้ยก็ไม่สูงมากนัก บริษัทจึงจัดสรรเงินไปลงทุนใน Short-Term Cash Fund ที่ไม่มีความเสี่ยง หรือที่เป็น Fixed Deposit 
ดังนั้นจะเห็นว่า Activities ใน Investing Cash Flow จะสูงมาก จากรายได้จากการขายในช่วงไตรมาส 4/2561 ที่ไม่สูงนัก
เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 และ 3 ในปีเดียวกัน ส่งผลให้ Operation Cash Flow ลดลง 

เกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ ที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้เน้นการตลาดตลาดต่างประเทศ แต่ในปีนี้บริษัทได้รับพนักงานชาว
มาเลเซียเข้ามาเพื่อรองรับการตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ โดยตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ 15% ของยอดคอนโดมิเนียม วิธีการ
คือบริษัทจะเน้นเข้าหา Co-Agent ทั้งหมดที่อยู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร มาเลเซีย โดยไม่
ผ่าน Master Agent บริษัทจะเน้นเฉพาะ Co-Agent ที่ขายอาคารชุดจริงๆ ค่าคอมมิชช่ันก็จะไม่สูงเท่ากับท่ีใช้ Master Agent 
ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในข้ันตอนการรวบรวม Co-Agent 

นายณรงค์ศักดิ์ (ผู้ถือหุ้น) เรียนสอบถามว่า ราคาใช้สิทธิ Warrant ในราคา 1.75 บาท ซึ่งถ้าราคาหุ้นยังคงราคา
เหมือนปัจจุบัน คงไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ บริษัทสามารถปรับลดราคาการใช้สิทธิหรือมีแนวโน้มปรับลดลงหรือไม่ และ ปีนี้บรษิัท
จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่และจ่ายในอัตราเท่าไหร่ 

ประธานฯ กล่าวว่า คงต้องให้ถึงช่วงครบกำหนดเสียก่อน บริษัทถึงจึงจะพิจารณาดำเนินการ ไม่สามารถปรับลด
ระหว่างทางได้ 

สำหรับคำถามเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้กำหนดวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสทุธิประจำปี 
2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลไว้แล้ว จึงจะขอช้ีแจงในลำดับต่อไป 
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นายดุสิต บุดดี (ผู้ถือหุ้น) เรียนสอบถามว่า จากท่ีได้รายงานไปแล้วว่าช่วงไตรมาส 4/2562 บริษัทจะมีโครงการสร้าง
เสร็จประมาณ 4-5 โครงการ ซึ่งขณะนี้เดือนเมษายน 2562 ผ่านไปแล้ว มีโครงการไหนที่มีความเสี่ยงที่จะไม่เป็นไปตามแผน
หรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงว่า ทาวน์โฮมจำนวน 2 โครงการ โครงการหนึ่งกำลังจะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2562 คือ โครงการชีวาโฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ เป็นไปตามแผน, โครงการชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร จะเปิดตัวในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนเช่นกัน, คอนโดมิเนียม โครงการฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13 คาดว่าจะสร้างเสร็จพร้อมโอน 
ภายในเดือนธันวาคม 2562, ชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุมธานี กำลังเร่งดำเนินการพยายามจะให้ทันภายในปี 2562 น้ี แต่ทั้งนี้
แผนการดำเนินงาน ปี 2562 ไม่ได้รวมโครงการชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุมธานีไว้แต่อย่างใด 

นายดุสิต บุดดี (ผู้ถือหุ้น) เรียนสอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการกรุงเทพ-ปทุมธานี เป็นการมัดจำหรือซื้อท่ีดินแล้ว 

กรรมการผู้จัดการ เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการกรุงเทพ-ปทุมธานี มัดจำแล้ว กำลังดำเนินการถมดินคาดว่าหลัง
สงกรานต์จะแล้วเสร็จ จากนั้นจะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินได้ ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการออกแบบ ทั้งนี้ เฟสแรกจะใช้เวลาใน
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ประมาณ 6 เดือน ซึ่งโครงการนี้ไม่อยู่ในแผนการรับรู้รายได้ในปี 2562 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,030,428,619 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 66 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,030,428,619 เสียง 

หมายเหตุ  
1) วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น เป็นจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนเสียง 16,153 เสียง ทำให้ใน

วาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะท้ังหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
จำนวน 1,030,428,619 เสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี เรียนช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้แล้ว มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
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นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรอง
ตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึง
ปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ 
หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น 

สําหรับปี 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการจํานวน 240,496,169 บาท และมีกําไรสะสม  จํานวน 
224,390,069 บาท จึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2561 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ เป็นจํานวนเงิน 12,024,808 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.94 ของทุนจดทะเบียน และ ขออนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,377,311 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 45.06 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

             ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท เป็นจํานวนเงิน 63,751,334 บาท และ จะ
จ่ายเงินปันผลในงวด 31 ธันวาคม 2561 อันเป็นงวดสุดท้ายในอัตรา 0.035 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 44,625,977 บาท  

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทท่ีกําหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย  

               ในการนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับปันผล ในวันที่ 11 เมษายน 2562 และ
กำหนดการจ่ายปันผลในวันท่ี 29 เมษายน 2562 

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  พร้อมลงลายมือช่ือกำกับ และยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุน
สำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ กล่าวว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในวาระก่อน ซึ่งคุณสุนันทราฯ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น บริษัทกำหนดให้
จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของธุรกิจหลักซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตัวเลขที่บริษัทเสนอจ่ายปันผลในครั้งนี้ 
แม้ว่าจะเป็นสัดส่วนต่อหุ้นเท่ากับปีก่อน แต่ฐานของการคำนวณใหญ่กว่าเกือบเท่าตัว แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีศักยภาพที่ดีใน
การที่สามารถตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดฯ  ประธานฯ จึง
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้  
1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฏหมายร้อยละ 5 ของงบเฉพาะกิจการ 

เป็นจำนวนเงิน 12,024,808 บาท (สิบสองล้านสองหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดบาทถ้วน) คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 0.94 ของทุนจดทะเบียน 

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 108,377,311 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) หรือ
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คิดเป็นร้อยละ 45.06 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท เป็นจำนวน
เงิน 63,751,334 บาท (หกสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2561 และ จะจ่ายเงินปันผลในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตรา 0.035 บาทต่อหุ้น คิด
เป็นจำนวนเงิน 44,625,977 บาท (สี่สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2562 
และ กําหนดจ่ายปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,030,428,619 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 66 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,030,428,619 เสียง 

หมายเหตุ  
1) วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น  

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหนง่ตามวาระ 

ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องด้วยในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม
วาระ กระผมซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นโดยอิสระและโปร่งใส จึง
มอบหมายให้ พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เป็นประธานในท่ีประชุม  

พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนท่ีใกล้ที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ 
ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”  

              ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี ้
1) นายชาติชาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท 
2) นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร 

 ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ 
             ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่10 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
รายบุคคลเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัทเพ่ือเข้ามติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

บริษัทได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง พักผ่อนที่ห้องรับรองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นโดยอิสระและเพื่อความโปร่งใส 

เนื่องด้วยวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล 
ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอเสนอต่อ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี ้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ความเหมาะสม ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท  
พร้อมท้ังมีประวัติการทำงานท่ีดีและโปร่งใส ทั้งนี้คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีสว่นได้เสยี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยแต่ละท่านได้ทำคุณประโยชน์ดังนี้  

 

1) นายชาติชาย  พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท 

• เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

• เป ็นผ ู ้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ต ิดตาม  ด ูแลการบร ิหารงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่สำคัญของบริษัท 

• เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการส่งเสริม แนะนำ ให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

2) นางสุภาภรณ์  บรุพกุศลศรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการกำกับดูแลกิจการ 

• เป็นผู้นำของคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับ ควบคุม แนะนำให้ระบบการตรวจสอบภายในของ
บริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

• เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการกำกับ ทบทวน แนะนำให้บริษัทมีเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงท่ีมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 

• เป็นผู้ส่งเสรมิ แนะนำ ให้ความเหน็ในการพิจารณาสรรหาบคุคลที่มคีุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งสำคัญ
ต่างๆ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม 

• เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำ ให้ความเห็นในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ทั้งนี ้คุณสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องเช่นกัน  

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการใน
บริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

พลตำรวจโท วิสนุฯ กล่าวว่า วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น
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ด้วยและงดออกเสียง  ลงคะแนนเสียงของท่านในบัตรลงคะแนนซึ่งจัดทำแยกแผ่นไว้จากวาระอื่นๆ เป็นบัตรใช้ลงคะแนนออก
เสียงเป็นรายบุคคล และโปรดลงลายมือช่ือกำกับและยกมือ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน 

พลตำรวจโท วิสนุฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 

หลังจากได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดฯ  พลตำรวจโท วิสนุฯ จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล ประกอบด้วย  

1) นายชาติชาย  พานิชชีวะ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหมายเลข 5.1 
2) นางสุภาภรณ์  บรุพกุศลศร ี ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหมายเลข 5.2 

มติท่ีประชุม ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ (1) 
นายชาติชาย  พานิชชีวะ และ (2) นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ดังนี้ 
1. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายชาติชาย พานิชชีวะ เข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,030,428,619 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 66 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,030,428,619 เสียง 

2. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี เข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,030,428,619 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 66 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,030,428,619 เสียง 

หมายเหตุ  
1) วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น  

พลตำรวจโท วิสนุฯ ได้เรียนเชิญ นายชาติชายฯ และ นางสุภาภรณ์ฯ กลับเข้าห้องประชุม และ ช้ีแจงให้กรรมการทั้ง 
2 ท่านรับทราบมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และมอบหน้าที่
ประธานในท่ีประชุมคืนให้คุณชาติชายฯ  
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
ตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจำปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เลขานุการบริษัท เรียนช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษัท.. ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษิทั
ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
และลงมติ..”  ทั ้งนี ้ ได้ผ่านการกลั ่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ ่งได้พิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทน
จากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายในอัตรา
เท่ากับปี 2561 ยกเว้น เฉพาะค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร เสนอค่าตอบแทนในอัตรา 100,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ 
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
ค่าตอบแทนรายเดือน     ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการ    60,000 บาทต่อเดือน 60,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการ     10,000 บาทต่อเดือน 40,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการอิสระ    10,000 บาทต่อเดือน 20,000 บาทต่อครั้ง 

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ) 
2.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

    ค่าเบี้ยประชุม 
ประธานกรรมการบริหาร      100,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการบริหาร (ท่ีมิได้มสี่วนร่วมในการบริหาร)    60,000  บาทต่อครั้ง 

2.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
    ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ      40,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการตรวจสอบ       20,000 บาทต่อครั้ง 

2.3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
    ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   40,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    20,000 บาทต่อครั้ง 

2.4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
    ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ     10,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการกำกับดูแลกิจการ      5,000 บาทต่อครั้ง 
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2.5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
    ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง     10,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการบริหารความเสีย่ง      5,000 บาทต่อครั้ง 

อีกทั้ง การกำหนดผลประโยชน์พิเศษ ประจำปี 2562 ของคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทน
จากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท ยกเว้น เฉพาะกรรมการผู้จัดการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่
เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้
จัดสรรผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการ 

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  พร้อมลงลายมือช่ือกำกับ และยกมือ จะมี
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดฯ  ประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจำปี 2562 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้  

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,030,428,619 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 66 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,030,428,619 เสียง 

หมายเหตุ  
1) วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม 
2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น  
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

รองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงนิและบัญช ีเรียนช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญตัิ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) กำหนดให้ “ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจำปีแต่งตั้งผูส้อบบัญชี 
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกได้” 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 6 ราย ได้แก ่

1) คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 2 ปี และ/หรือ 
2) คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 2 ปี และ/หรือ 
3) คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกติ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 5 ปี และ/หรือ 
4) คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 2 ปี และ/หรือ 
5) คุณรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 2 ปี และ/หรือ 
6) คุณอรวรรณ เตชวัฒนสริิกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 1 ปี 
แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยจึงสังกัดบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน 

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้
ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 (Audit Fee) สำหรับบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,620,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 
2561 เป็นจำนวน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.52  ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เพิ่มเติม 

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแล้ว  

วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  พร้อมลงลายมือช่ือกำกับ และยกมือ จะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบ
บัญชี ประจำปี 2562 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดฯ  ประธานฯ จึง
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2562 ดังนี้ 
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1. อนุมัติการแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจำปี 2562 โดยอนุมัติให้ (1) คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
3182 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 2 ปี และ/หรือ (2) คุณรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 2 ปี และ/หรือ (3) คุณ
พิมพ์ใจ มานิตขจรกิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท
มาแล้ว 5 ปี และ/หรือ (4) คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 
เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 2 ปี และ/หรือ (5) คุณรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 
เลขทะเบียน 5659 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 2 ปี และ/หรือ (6) คุณอรวรรณ เตชวัฒนสิริ
กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 1 ปี เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  

2. อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,620,000 บาท และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของ
บริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,030,428,619 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 66 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,030,428,619 เสียง 

หมายเหตุ  
1) วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

ประธานฯ มอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี เรียนชี้แจงว่า ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2560 ได้มีมติยกเลิกวงเงินเดิมสำหรับการออกหุ้นกู้ของบริษัท และอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ของบริษัท
เพิ่มเติมอีก 1,500 ล้านบาท บริษัทจึงมีวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้รวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัท
ได้ออกหุ้นกู้แล้ว จำนวน 3 ครั้ง จึงยังคงเหลือวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้เพียง 1,301.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
              หุ้นกู้ครั้งท่ี 1/2561 จำนวน 498.50 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันท่ี 17 มกราคม 2563 และ 
             หุ้นกู้ครั้งท่ี 2/2561 จำนวน 1,200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันท่ี 7 กันยายน 2563 

             ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินสำหรับการ
ออกหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะมี
วงเงินรวมสำหรับการออกหุ้นกู้ของบริษัททั้งสิ้นไม่เกิน 4,500 ล้านบาท และจะมีวงเงินคงเหลือหลังจากหักวงเงินที่บริษัทออกหุ้น
กู้และยังไม่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว จำนวน 2,801.50 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ ดังนี้ 
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รายละเอียดเบ้ืองต้นของหุ้นกู้ 
วัตถุประสงค์: เพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

ของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
ชนิด: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอ
ขาย หุ้นกู้ในแต่ละครั้งตามความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

สกุลเงิน:               เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 
มูลค่ารวมของหุ้นกู้: ไม่เกิน 1,500 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้

เพิ่มเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว
โดยหุ้นกู้ท่ีบริษัท ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว 

อายุ:              ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 
การเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันและ/

หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวน
หรือบางส่วนในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้ง และหรือใน ลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) ก็ได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/
หรือ กฎระเบียบอื่นๆ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น 

อัตราดอกเบี้ย:    ขึ้นอยู่กับตลาดตราสารหนี้ ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดและหรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิใน

การไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและ
เงื่อนไขของหุ้นกู้ท่ีได้ออกในคราวนั้นๆ 

อำนาจกำหนด: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการ
ผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอ
ขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควรที่ต้องกำหนดตามกฎหมาย เช่น ช่ือ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย 
อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงิน
ต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียด การเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อน
กำหนด รวมถึงการ นำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และหรือ สมาคมตราสารหนี้ และ/หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้อำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผย
ข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าทำการตกลง การลงนามและ/หรือการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี 
อำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามจำเป็นและสมควร 

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ 
และยกมือ จะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดฯ  ประธานฯ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มีประกัน 
มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ันๆ วงเงินรวมไม่เกิน 
1,500 ล้านบาท เพิ่มเติมจากวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้การดำเนินธุรกิจของบริษัท  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติการออกหุ้นกู้ประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้
ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 
ล้านบาทเพิ่มเติมจากวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิม เพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง 
และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท 
หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,030,428,619 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 66 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 1,030,428,619 เสียง 

 
หมายเหตุ  
1) วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น  

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่
กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม  

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) เรียนแสดงความคิดเห็นว่า การตั้งชื่อแบรนด์ของบริษัท เช่น โครงการฮอลล์มาร์ค 
ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงว่าแบรนด์ชีวาทัยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ในความเห็นส่วนตัวเห็นว่าแม้บริษัทใหญ่ๆ อย่างเช่น LPN, ศุภาลัย 
หรือบริษัทอื่นๆ จะใช้ชื่อบริษัทเป็นตัวหลัก และตัวหลังจะเป็นตัวบอกซีรีส์ว่าระดับราคาเป็นอย่างไร หรือโครงการบ้านเป็น
ทาวน์โฮมในเขตเมืองหรือนอกเมือง จึงขอเสนอแนะว่าการตั้งช่ือคอนโดมิเนียมน่าจะใช้ช่ือ CHEWA เป็นตัวหลัก ซึ่งในปัจจุบัน 
HALLMARK by CHEWATHAI บางคนอาจจะไม่ได้ดูคำว่า by CHEWATHAI ส่วนตัวใช้เส้นทางพระราม 9 เป็นประจำต้อง
ผ่านคอนโดมิเนียมชีวาทัย เรสซิเดนซ์อโศก การเห็นป้ายชื่อโครงการจึงเหมือนกับเป็นการโฆษณาให้เป็นที่รู้จัก หากผ่านเส้น
พระราม 9 เมื่อไหร่ก็จะนึกข้ึนได้ว่ามีคอนโดมิเนียมของชีวาทัยบนเส้นทางนั้น แต่เมื่อใช้ช่ือโครงการว่าฮอลล์มาร์คอาจไม่ได้สื่อ
ถึงความเป็นชีวาทัยชัดเจนมากนัก 

ประธานฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึง
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทขอน้อมรับไว้
เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนพัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เกิดความพึงพอใจภายใต้หลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
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ปิดประชุม เวลา 16.00 น.  

 

 

      _____________________________________ 
          (นายชาติชาย พานิชชีวะ)  
                ประธานท่ีประชุม  

                                                                      

 
                                                                        _____________________________________ 

          (นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก) 
      เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


