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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจำปี 2565 
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1, โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
  

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเรียนช้ีแจงมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19) สำหรับการจัดการประชุมตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี ้
1) บริษัทจัดตั้งจุดคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (AKT) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
2) จัดให้มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยผู้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะจะต้องกรอก

แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 ก่อนเข้าบริเวณสถานท่ีจัดประชุม 
3) บริษัทกำหนดการจัดที่นั ่งประชุมจำกัดจำนวน 50 ที่นั ่ง เพื ่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนด
หมายเลขที่นั่งให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นนั่งตามหมายเลขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณี
เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น 

4) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทจะดำเนินการประชุมให้กระชับและไม่จัดเตรยีมไมโครโฟนสำหรับการ
สอบถามในที่ประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุ ชื่อ -นามสกุล 
จำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมทั้งระบุลำดับวาระการประชุมที่สอดคล้องกับคำถามดังกล่าว และส่งคำถามแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน 
หรือภายในห้องประชุม 

5) บริษัทงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานท่ีจัดประชุม โดยบริษัทจะจัดเตรียมชุดอาหารว่างให้ท่านผู้ถือหุ้นนำกลับ 
6) ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม 

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนช้ีแจงการนับองค์ประชุม ดังน้ี 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 "เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้อง
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” 

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม” 

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 43 ราย และรับมอบฉันทะ 25 ราย รวม 68 
ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 987,481,767 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 77.45 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด ณ วันกำหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 3 มีนาคม 2565 มีจํานวนหุ้นรวม 1,275,027,883 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น.." จึงเรียนเชิญ นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ
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บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่
วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 และ นำส่งหนังสือเชิญประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นท่ีมี QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 10 มีนาคม 2565 

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและ
ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จากนั้นมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม
ตามขั้นตอนต่อไป 

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ คือ (1) คณะกรรมการบริหาร (2) 
คณะกรรมการตรวจสอบ  (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (5) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และ กล่าวแนะนำผู้บริหารบริษัท ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่เข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ดังรายนามต่อไปนี ้

กรรมการผู้เข้าประชุม 
1) นายชาติชาย พานิชชีวะ      ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 
2) นายบุญ ชุน เกียรติ   กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร  กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ  

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3) นางสมหะทัย พานิชชีวะ   กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  
4) นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร  

ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ 
5) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6) นายพินิจ หาญพาณิชย์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
7) พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ประชุมผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
(ไม่มี) 

จำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน กรรมการผูเ้ข้าร่วมประชุมครั้งนี้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม  
1) นายธนิศร นิตสิาโรภาส   รองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบัญชี 
2) นางสาวจิราพัชร์ ฉัตรเพ็ชร์  รองกรรมการผู้จดัการ สายงานขาย CHEWA Condo 
3) นายยุทธนา บุญสิทธิวราภรณ ์ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานปฏิบัติการ 
4) นางสาวสุภารัตน์ งามทรัพย์ทวีคณู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการ 
5) นางสาวอัญพัชญ์ พีระภักดีพงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด CHEWA Condo 
6) นายเจิดพงศ์ มผีดุง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายชีวาแคร์และความสัมพันธ์ลูกค้า 
7) นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1) ผู้แทนบริษัทผูส้อบบัญชีจาก บริษทั สำนักงาน อีวาย จำกัด 
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(1) นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้ตรวจสอบบัญชี  
(2) นางสาวนวภรณ์ คูโค่    ผู้ตรวจสอบบัญช ี
(3) นางสาวจรวยพร บรรเลงรมย ์ ผู้ตรวจสอบบัญช ี

2) ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด  
(1) นายพรพุทธ ริจิรวนิช   ที่ปรึกษาทางการเงิน  
(2) นายทศพร ชูวุฒิเชาว์  ที่ปรึกษาทางการเงิน  

3) ที่ปรึกษากฎหมายอสิระจาก บริษทั กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 
นางสาวธิตะวัน ธนสมบัตไิพศาล  ที่ปรึกษากฎหมาย  

การตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ 
จำกัด ที่ไม่ได้ทำหน้าท่ีในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ 
กับบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ตรวจสอบในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการ
ลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อนึ่ง บริษัทเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม
สังเกตการณ์ 2 ราย คือ (1) พันตำรวจโท เสถียร วิชญ์ธนมาลา และ (2) พันตำรวจโท ปรีชา วรรณหงษ์ 

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญให้นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัทแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในครั้งนี ้ 

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) เรียนชี้แจงรายละเอียดการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุม ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอน
การนับคะแนนในแต่ละวาระให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งจะ
แสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ทราบผลทันที วิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม และช้ีแจงขั้นตอน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ 

• การออกเสียงลงคะแนน จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคน 
มีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง  สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะ
แล้ว ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ
ฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก ในการออกเสียงการลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายในบัตรลงมติ ในช่อง
ใดช่องหนึ่งว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด มีการทำเครื่องหมายในการลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง 
หรือมีการขีดฆ่าแก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตร
เสีย และไม่นำมาคำนวณคะแนนเสียง 

• เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการ
ประชุม ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ที่ได้ฝากคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ณ จุด
ลงทะเบียน และที่มอบใบคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในห้องประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปด้วยความกระชับ บริษัท
จะตอบคำถามในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ โดยขออนุญาตไม่นำคำถามขึ้นอ่านท้ังหมดในที่น้ี โดยจะตอบคำถามที่เหลือบน
เว็บไซต์ของบริษัทภายหลัง 

หลังการตอบข้อซักถาม ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือ
ต้องการงดออกเสียงในวาระนั้นยกมือข้ึน จะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนน 



 

4 

 

o กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง 
ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการ
นำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม 

o กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้น
ท่านนั้นยกมือขึ ้น และ ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้จัดเตรียมให้ ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะวาระนั้น ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้น ประกอบด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
และบัตรเสีย แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หัก
ออกจากคะแนนเสียงท้ังหมด  

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนมาแต่ละวาระแล้ว ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ลงไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนับคะแนนเสียง
การลงมติในแต่ละวาระ 

• ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่าน ที่บริษัท
เสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงโดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้ง ออกนอกห้องประชุม 
และเพื่อความโปร่งใส บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสีย ง แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตร
ลงคะแนนเสียง ที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วขณะที่ลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ใน
วาระแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนภายหลังจากผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการทั้ง 2 ท่าน เสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตร และการรวม
คะแนนจากผู้ถือหุ้นได้รวดเร็วขึ้น อนึ่ง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ท้ังกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 

• ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้  
โดยการประชุมผู ้ถ ือหุ ้นครั ้งนี ้ บริษัทจัดให้ม ีการบันทึกภาพการประชุม เผยแพร่เป็นคลิปไฟล์ บนเว็ปไซต์ของบริษัท 
WWW.CHEWATHAI.COM เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป 

ประธานฯ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ ในการเสนอวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็น
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซ่ึงได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงาน
การประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ปรากฏอยู่ในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 
1  ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2564 ซึ่งได้
ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2564 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุม
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 980,496,197 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 58 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 980,496,197 เสียง 

หมายเหตุ   

• วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

• วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 4 ราย คิดเป็นจํานวนเสียง 445,721 เสียง 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายบุญ ชุน เกียรติ เรียนช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า 

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  
(1.1) อาคารชุด แบ่งตามราคาในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ (1.1.1) อาคารชุด ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ราคาประมาณ 150,000 บาทต่อ

ตารางเมตรขึ้นไป (1.1.2) ชีวาทัย ราคาประมาณ 90,000-150,000 บาทต่อตารางเมตร (1.1.3) อาคารชุด 8 ชั้น ชีวาทัย 
ฮอลล์มาร์ค ราคาประมาณ 50,000-90,000 บาทต่อตารางเมตร 

(1.2) บ้านแนวราบ แบ่งตามราคาในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ (1.2.1) บ้านเดี่ยว ชีวาวัลย์ ขนาด 100 ตารางวา ราคาประมาณ 20-40 
ล้านบาท (1.2.2) บ้านเดี่ยว ชีวารมย์ ขนาด 50-80 ตารางวา ราคาประมาณ 8-18 ล้านบาท (1.2.3) ทาวน์โฮม ชีวาโฮม 
ราคาประมาณ 2-5 ล้านบาท (1.2.4) อาคารพาณิชย์หรือ     โฮมออฟฟิศ ชีวา บิซ โฮม ระดับราคา 5-7 ล้านบาท 

(1.3) กิจการร่วมค้า หรือ Joint Venture (1.3.1) ชีวา ฮาร์ท พรีเมี่ยมทาวน์โฮมในใจกลางเมือง บริษัทถือหุ้น 70% (1.3.2) ออร์
เทียม ภูเก็ต บริษัทถือหุ้น 25% โครงการซีเนียร์ลิฟวิ ่งในกมลาจังหวัดภูเก็ต ในปี 2564 บริษัทเปิดตัวอาคารชุด หรือ 
คอนโดมิเนียม 2 โครงการ ประกอบด้วย ชีวาทัยปิ่นเกล้า มูลค่าโครงการ 1,587 ล้านบาท  และ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค
ลาดพร้าว-โชคชัย 4 เฟส 1 มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท 

2. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียหลัก อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
(2.1) พันธกิจของบริษัทระบุว่า บริษัทดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต  กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่มี

ความสำคัญกับบริษัท ในปี 2564 ยังเป็นปีแห่งโควิด-19 บริษัทจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรการที่
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ทางราชการกำหนด อาทิ จัดกิจกรรมตามเทศกาลเพื่อเสริมมงคลในเทศกาลตรุษจีนปี 2564, กิจกรรมทำบุญโดยการนมินต์
พระสงฆ์จากวัดในพ้ืนท่ีแต่ละโครงการ เข้ารับภตัราหารและสิง่ของเครื่องใช้ เพื่อลดการเดินทางและความเสี่ยงของลูกบ้านใน
แต่ละโครงการ, เพิ่มมาตรฐานการทำงานของแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัยในทุกโครงการ โดยจัดการฝึกอบรม
เพื่อรับมือต่อเหตุฉุกเฉิน มีการซ้อมดับเพลิงภายใน และฝึกอบรมงานแม่บ้านเกี่ยวกับความปลอดภัยในช่วงโควิด -19 โดย
ผู้เชี่ยวชาญ, กิจกรรมตรวจคุณภาพห้องพักอาศัยให้ลูกค้าในโครงการฟรี เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทั้งระบบไฟฟ้า 
ประปา และระบบทั่วไป, หน่วยงานชีวาแคร์ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมตรวจสุขภาพให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกับพันธมิตรด้านสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลบางโพ เครือโรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล , ชีวาแคร์ร่วมกับ
มินิบิ ๊กซีจัดบริการรถสะดวกซื้อเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านชีวาทัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19, จัดทีม
ผู้เชี่ยวชาญเข้าพ่นฆ่าเช้ือโควิด-19 ทุกโครงการของบริษัทครบทั้ง 100%, เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การ
จัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อเป็นแนวกั้นน้ำ และ ยังเตรียมเรือไว้คอยบริการกรณีฉุกเฉินในโครงการ , สนับสนุนกิจกรรมการ
ประชุมสามัญประจำปขีองนิติบุคคลอาคารชุดและในทุกกิจกรรมของโครงการเก่าของบริษัท, เมื่อสถานการณ์ด้านการระบาด
ของโควิด-19 เริ่มดีขึ้น บริษัทมีการจัดกิจกรรมชมภาพยนต์สำหรับลูกบ้านแบบ Exclusive และเว้นระยะห่างเพื่อความ
ปลอดภัย, บริษัทร่วมมือกับพันธมิตรและร้านค้าต่างๆ เพื่อจัดหาสิทธิพิเศษ และส่วนลดให้แก่ลูกค้าทุกโครงการโดยรับสิทธ์ิ
ได้ในช่องทางของ Chewa Privilege 

(2.2) บริษัทธำรงรักษาและมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง กลุ่มพนักงานบริษัทมุ่งมั่นใน
การพัฒนาบุคลากรของบริษัทเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2564 บริษัทมีจำนวนพนักงาน
ทั้งหมด 140 ราย พนักงานเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 98.23% เฉลี่ยเป็นจำนวน 51.18 ชั่วโมงต่อราย บริษัทมีการจัดอบรม
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจหรือ Code of Conduct ครบทั้ง 100% อุบัติเหตุในงานมีสัดส่วนเป็น 0% รวมถึงการฝ่า
ฝืนจรรยาบรรณและจริยาธรรมธุรกิจไม่มี, กิจกรรมฝึกอบรมสำหรับพนักงานภายในเพื่อการส่งต่อความรู้ระหว่างพนักงาน 
หรือ Knowledge Sharing มีหลากหลายหลักสูตร อาทิ ฉลาดเลือกฉลาดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที , เรียนรู้วิธีแทรก
ตัวเองในการค้นหาแบบแยบยลด้วย Google ฉบับเริ่มต้น, เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ win-win solution, การบริหาร
งบประมาณการตลาดของการทำอสังหาแนวราบ, การอบรมเพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมรออนไลน์กลับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่พนักงาน
ในการบริหารจัดการขยะโดยพระทิพากร อริโย ของศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง อีกทั้ง กิจกรรมทำบุญวันครบรอบ
วันก่อตั้งบริษัท ณ สำนักงานใหญ่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ช้ัน 27 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2564 

(2.3) บริษัทส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ กลุ่มคู่ค้า บริษัทจัดการประชุมร่วมกับผู้รับเหมาทุก
โครงการเป็นประจำทุกเดือน โดยบริษัทมีจำนวนคู่ค้าทั้งหมด 390 ราย คิดเป็นมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 622,664 ,936 
บาท แบ่งเป็น ผู้รับเหมาโครงการแนวราบ 216 ราย มูลค่า 331,437,345 บาท และ ผู้รับเหมาโครงการแนวสูง 174 ราย 
มูลค่า 291,227,591 บาท นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน มีการพบปะคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง, มีกิจกรรมที่ผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมโครงการกับร่วมคู่ค้าผู้รับเหมาก่อสร้างทุกโครงการ, กิจกรรมประชุมคู่ค้า
เพื่อควบคุมและตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการเพื่อคุณภาพของห้องพักอาศัยที่มีคุณภาพ, บริษัทร่วมกับ
พันธมิตรทางธุรกิจในกิจกรรมเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะจากศูนยก์ารเรยีนรู้สิง่แวดล้อมวัดจากแดง
และบริจาคขยะขวดพลาสติกเพื่อนำไป upcycling เป็นผ้าไตรจีวร และ ชุด PPE สำหรับพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจ,  

รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ในภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 พนักงานทุกคนร่วมกันจัดโครงการ “จาก
หนึ่งใจผู้ให้ สู่หนึ่งใจผู้รับ” โดยพนักงานร่วมกันบริจาคถุงยังชีพให้แก่คนงานของพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้ทุกคนสามารถผ่าน
พ้นวิกฤติไปด้วยกัน, บริษัทสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบข้างโครงการโดยการเดินสำรวจเพื่อติดตามผลกระทบจากการ
ก่อสร้างและการอยู่อาศัยของชุมชนอย่างต่อเนื่อง, กิจกรรมคัดแยกขยะขวดพลาสติกนำไปบริจาคเพื่อสร้างรายได้ใช้กับ
ชุมชน, กิจกรรมคัดแยกขยะกระดาษแข็งกล่องน้ำตาลเพื่อส่งต่อไป upcycling เป็นเตียงสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อในช่วง
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โควิด-19 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทและ SCG recycle, บริษัทร่วมกับ SCG ในการส่งตัวแทนร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้
ความรู ้และสร้างแรงบันดาลใจด้านการจัดการขยะ ในงาน Thailand Sustainability Expo 2021 ซึ ่งเป็นกิจกรรมที่
ประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะตามแนวคิด Circular 
economy, บริษัทยังคงสานต่อความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสในกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาด้านการเรียน การกีฬา 
การวัฒนธรรมให้แก่โรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งในปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกให้บริษัทเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ประจำปี 2564 
เพียงรายเดียวของประเทศ 

3. กิจกรรมส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
(3.1)  การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน

คอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC ) โดยการรับรองดังกล่าวจะ
มีอายุ 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดอีกครั้งในปี 2567 แสดงถึงอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยตลอดปี 2564 บริษัทยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยง
และตรวจสอบมาตรการควบคุมที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมอบรม “เสริมสร้าง
จรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร”และการต่ออายุการรับรอง CAC เพื่อแสดงให้เห็นว่า
บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ป้องกันการทุจริตอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ต่อไป  

ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 1168/80 
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิตดี  ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 email address : 
auditcommittee@chewathai.com, Call center 1260 กด 4 หรือ โครงการคุณฟ้อง บุญฟัง email address : boon-
fung@hotmail.com 

(3.2) ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies 2020) โดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) 
ตราสัญลักษณ์ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงปรับ
บทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความ
คาดหวังของนักลงทุน 

(3.3) การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2564 โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนน 100 
คะแนนเต็ม หรือระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 เป็นการแสดงความตั้งใจของบริษัทในการคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างแท้จริง  

(3.4) กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2564 เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่นักลงทุน ประกอบด้วย กิจกรรม Opportunity Day 
หรือบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนเพื่อช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นัก
ลงทุน สื่อมวลชนโดยการนำเสนอผ่านระบบ VDO Conference ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่บริษัทจัดขึ้นเป็น
ประจำทุกไตรมาส, กิจกรรม Roadshow พบบริษัทหลักทรัพย์และนักลงทุนเป็นประจำทุกไตรมาส, กิจกรรมแถลงแผนปี 
2564, กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ โครงการชีวารมย์นครอินทร์ และการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำปี 2564 เป็นต้น 

4.  ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564  

• มูลค่าโครงการเปิดใหม่ 2,687 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4% ยอดขายหรือ pre-sales 2,685 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
20% รายได้รวม 2,137 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30% ประกอบด้วย รายได้จากโครงการแนวราบ 722 ล้านบาท รยได้จาก
โครงการแนวสูง 1,371 ล้านบาท รายได้อื่น 45 ล้านบาท กำไรสุทธิ 70.13 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 42% ยอดขายรอรับรู้
รายได้หรือ backlog ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 1,840 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 16% 

mailto:boon-fung@hotmail.com
mailto:boon-fung@hotmail.com
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รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,091.89 ล้านบาท ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ หรือ cost of goods sold 1,543.04 
ล้านบาท กำไรขั้นต้นหรือ gross profit 548.85 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 63% กำไรจากการดำเนินงานหรือ operating 
profit 70.13 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 175% ซึ่งในปี 2563 บริษัทมี operating loss 93.36 ล้านบาทเพราะปี 2563 เป็น
ปีแรกที่เกิดวิกฤต covid-19 บริษัทได้รับผลกระทบอย่างมาก แต่เนื่องจากมีการขายโรงงานที่อมตะซิตี้จังหวัดระยองส่งผลให้
บริษัทมีกำไร 120.43 ล้านบาท ดังนั้น ปี 2564 กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจึงเป็นกำไรจาก operating profit ทั้งจำนวน 

• บริษัทได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กำหนดวงเงินการออกหุ้นกู้รวม 4,500 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 
1 เมษายน 2565 บริษัทใช้วงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้ (หลังจากหักวงเงินที่บริษัทออกหุ้นกู้และมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว) 
จำนวน 1,842.07 ล้านบาท คงเหลือวงเงิน จำนวน 2,657.93  ล้านบาท 

5.  กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน สำหรับปี 2565 

• ปี 2564 เป็นปีที่ 2 ของ covid-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดและส่งผลกระทบไปทั่วโลก เกิดมาตรการ lockdown 
ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564, curfew ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ห้างเปิดเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต 
ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ เปิดบริการเพียง 20:00 น, การขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำงานแบบ work from home, ลด
การเดินทางในพื้นที่และงดการเดินทางข้ามจังหวัด, ห้ามจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มเกิน 5 คนและการรับ vaccine วัคซีนท่ีดี 
GDP เติบโต 1.9%, การส่งออกเพิ่มขึ้น 17.7% ในขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 16.6%, การบริโภคภาคเอกชนหรือ private 
consumption เพิ่มขึ้น 0.3% แต่คาดว่าในปี 2565 จะเพิ่มสูงขึ้นถึง 3.5-4.5%, อัตราการว่างงานสูงถึง 1.93%, หนี้เสียหรือ
NPLs เพิ่มขึ้น 2.97% จำนวนเงินประมาณ 530 พันล้านบาทเป็นสัดส่วนของ segment อสังหาริมทรัพย์ 17.33% 

• ปี 2565 คาดว่าสถานการณ์ต่างๆ น่าจะเริ่มขึ้น แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะเติบโต 15-20%, BOT และ NESDC 
คาดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเติบโต 3.5-4%, มาตรการผ่อนคลาย LTV เพิ่มเติม, มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและ
จดจำนองสำหรับสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท 

• กลยุทธ์ระยะสั้น (1) เร่งระบายสินค้าคงเหลือ (2) เพิ่มคุณภาพและบริการหลังการขาย (3) สรรหาพันธมิตร เพื่อการร่วมทุน
หรือ joint venture (4) เร่งการขายสินค้าโครงการเพื่อทำ project financing loan ให้เป็นศูนย์ (5) เน้นการทำการตลาด
แบบ hard sell โดยเน้นเฉพาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและพื้นท่ีเป้าหมาย 

• เป้าหมายในปี 2565 จำนวนเงิน 2,800 ล้านบาท แบ่งเป็นจากแนวราบ 38% และแนวสูง 62% 

• ปี 2565 บริษัทคาดว่าจะมี 2 โครงการที่สร้างเสร็จและสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้ (1) ชีวาทัยปิ่นเกล้า คาดว่าจะสามารถโอนได้
ในไตรมาส 2-3 (2) ชีวาทัยฮอลล์มาร์คลาดพร้าว-โชคชัย 4 เฟส 2 คาดว่าจะสร้างเสร็จและสามารถรับรู้รายได้ทันในไตรมาส 4  

• Backlog ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,840 ล้านบาท แบ่งเป็น แนวราบ 220 ล้านบาทและแนวสูง 1,620 ล้านบาท 
แผนการลงทุนในปี 2565 เป้าหมายการสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนาจำนวน 6 แปลง มูลค่าโครงการประมาณ 5 พันล้านบาท มูลค่า
การลงทุน 1,200 ล้านบาท แบ่งเป็น project financing 720 ล้านบาทและเงินทุนหมุนเวียนรวมกับหุ้นกู้ 480 ล้านบาท  
การสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนา 6 แปลง ประกอบด้วย ที่ดินสำหรับพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม 8 ชั้นภายใต้แบรนด์ชีวาทัยฮอลล์
มาร์ค จำนวน 3 แปลง, ที่ดินสำหรับพัฒนาเป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 3 แปลงภายใต้แบรนด์ชีวารมย์ 2 แปลงและชีวาวัลย์ 1 แปลง 

6.  โครงการทั้งหมดของบริษัทในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 26 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 24,998 ล้านบาท (ไม่นับรวมออร์
เทียมภูเก็ตบริษัทถือหุ้นสัดส่วน 25%) ประกอบด้วย โครงการที่กำลังก่อสร้าง 2 โครงการ มูลค่าประมาณ 2,581 ล้านบาท, โครงการ
ที่สร้างเสร็จ 16 โครงการ มูลค่าประมาณ 15,062 ล้านบาท, โครงการที่จำหน่ายหมด 8 โครงการ มูลค่าประมาณ 7,355 ล้านบาท 

• โครงการที่จำหน่ายหมดแล้วหรือ sold out คือ (1) ชีวาทัย ราชปรารภ (2) เดอะ สุรวงศ์ (3) ชีวาทัย รามคำแหง (4) ชีวาทัย 
อินเตอร์เชนจ์ (5) ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน (6) ชีวาทัย  ฮอลล์มาร์ค แจ้งวัฒนะ (7) ชีวารมย์ รังสิต -ดอนเมือง (8) ชี
วาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ 
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• โครงการสร้างเสร็จ 
o คอนโดมิเนียม 7 โครงการ คือ (1) ชีวาทัย เพชรเกษม 27 ซึ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ขายหมดไปแล้ว (2) ชีวาทัย 

เรสซิเดนซ์ อโศก เหลือเพียง 5 ห้อง คาดว่าจะขายหมดในช่วงไตรมาส 2-3 ในปีนี้ (3) ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญฯ 13 
เหลือเพียง 3 ห้อง คาดว่าจะขายหมดในช่วงไตรมาส 2-3 นี้เช่นกัน (4) ชีวาทัย เกษตร-นวมินทร์ (5) ชีวาทัย เรสซิ
เดนซ์ ทองหล่อ (6) ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4 (7) ชีวาทัย ปิ่นเกล้า  

o โครงการแนวราบ 7 โครงการ คือ (1) ชีวาวัลย์ ปิ่นเกล้า-สาทร (2) ชีวารมย์ นครอินทร์ (3) ชีวา บิซ โฮม เอกชัย-บาง
บอน (4) ชีวาโฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ (5) ชีวาโฮม วงแหวน – ลำลูกกา (6) ชีวาโฮม รังสิต-ปทุม (7) ชีวาโฮม 
กรุงเทพ – ปทุม 

o Joint Venture จำนวน 3 โครงการ คือ (1) ชีวา ฮาร์ท สุขุมวิท 36 (บริษัทถือหุ้น 70%) (2) ชีวา ฮาร์ท สุขุมวิท 
62/1 (บริษัทถือหุ้น 70%) (3) ออร์เทียมภูเก็ต (บริษัทถือหุ้น 25%) 

อน่ึง บริษัทจะมีการจัดกิจกรรม Company Visit เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถกรอกรายช่ือใน
แบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ โดยกำหนดการและเง่ือนไขต่างๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

ประธานฯ กล่าวว่า การนำเสนอผลการดำเนินการของบริษัทปี 2564 และแผนการดำเนินงานบางส่วนของปี 2565 คณะกรรมการมี
มติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ โดยรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 16 รูปแบบลิงค์ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเนื่อง
ด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ท้ังนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายธนิศร นิติสาโรภาส รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายธนิศร นิติสาโรภาส เรียนช้ีแจงว่า 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยงบ
แสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและ
กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการหรือ MD&A รายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 16 รูปแบบลิงค์ QR Code ที่ได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้  

ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 2,136.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 493.35 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 30.02%  

• รายได้รวมของบริษัท ประกอบด้วย  
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o รายได้จาการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,091.89 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 97.90% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จำนวน 469.64 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 28.95%   

o รายได้อื่น จำนวน 44.78 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 2.10% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.71 ล้านบาทคิดเป็น
สัดส่วน 112.53%  

• ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น 
o ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,543.04 ล้านบาทเพิ่มขึ ้นจากปีก่อนจำนวน 257.88 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 

20.07% เป็นไปตามต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น  
o อัตรากำไรขั้นต้นของการขายอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20.78% เป็น 26.24% เนื่องจากปี 2564 มีการปรับ

ราคาขายเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2563 ท่ีผ่านมามีการปรับลดราคาขายลงตามสถานการณ์เพื่อเร่งระบายสินค้าคงเหลือ 

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจำนวน 413.84 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 20.18 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน 5.13% 
หากเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมของปีก่อน  
โดยบริษัทมีอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน จาก 23.96% เป็น 19.37% 

• ส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 
o ส่วนแบ่งจากการลงทุนในการร่วมค้าเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งการลงทุนในบริษัท ชีวาทัย ฮัพ ซูน จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน

สัดส่วน 50% ทำให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.75 ล้านบาท 
o บริษัท ชีวาฮาร์ท จำกัด บริษัทถือหุ้นสัดส่วน 70% ทำให้บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 6.87 

ล้านบาท  
o ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด 

บริษัทได้ทำสัญญาร่วมทุนถือหุ้น 25% บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 4.08 ล้านบาท 

• จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 70.13 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิ 3.28% ลดลง
จากปีก่อนจำนวน 50.30 ล้านบาทหรือลดลง 41.77% เนื่องจากปีก่อนบริษัทฯมีการขายโรงงาน ทำให้มีกำไรสำหรับงวดจากการ
ดำเนินงานท่ียกเลิกจำนวน 213.80 ล้านบาท 
แต่หากเมื่อเทียบกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดำเนินงาน บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 163.50 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 
175.11%  

• งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย  
o สินทรัพย์รวม จำนวน 6,760.27 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 77.26 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 1.16%  
o หนี้สินรวม จำนวน 4,855.90 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 33.77 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 0.70% 
o ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,904.37 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 43.49 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 2.34% 

• สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1.16% ตามที่กล่าวข้างต้นเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียน คือ  
o ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน จำนวน 33.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 46.77% 
o สินทรัพย์ที่รับรู้จากต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า 22.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19.46 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้น 666.44% 
o สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 119 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 81.76 ล้านบาทเพิ่มขึ้นในอัตรา 219.55% เนื่องจากเงิน

สะสมที่บริษัทฯจ่ายให้แก่ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ระยะยาวครั้งที่ 2/2563 ชุดที่ 2 เพื่อการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ตามเงื่อนไข
ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเ งินต้นหุ้นกู้บางส่วน
หรือท้ังจำนวนได้ 
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ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  จำนวน 308.25 ล้าน
บาทเพิ่มขึ้น 50.71% 

• หนี้สินรวมจำนวน 4,855.89 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน  33.77 ล้านบาทหรือเพิ่มข้ึน 0.70% เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมถึงการออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการ
ในอนาคต  

• ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,904.37 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 43.49 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 2.34% เนื่องจากบริษัทมีกำไร
สุทธิประจำปี 2564 จากผลการดำเนินงาน 

• อัตราหนี้สินต่อทุนหรือ D/E ratio ลดลงเป็น 2.55 เท่าและอัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยหรือ IBD ratio  
เพิ่มขึ้นเป็น 2.19 เท่า 

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 

นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามว่า ขอให้เล่าแผนงานของโครงการ CHEWA Renue ให้ทราบด้วย 

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายบุญ ชุน เกียรติ เรียนช้ีแจงว่า 

• CHEWA Renue หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าสู่ตลาดมือสองของบ้านและคอนโดมิเนียม เพื่อประมูลสินทรัพย์จากกรมบังคับคดใีน
ราคาที่ถูกกว่าราคาตลาด 50-70% ณ วันที่ปัจจุบันบริษัทประมูลทรัพย์ได้จำนวน 6 ทรัพย์ โดยแบ่งเป็น บ้านและทาวน์โฮม 5 
ทรัพย์และคอนโดมิเนียม 1 ทรัพย์ 

• CHEWA Renue เริ่มจัดตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2564 โดยตั้งเป้าหมายปี 2565 จะประมูล 45-50 ทรัพย์ และในปี 2566 จะประมูล 
70-80 ทรัพย ์รวม 3 ปี 2565-2567 เป้าหมายรายได้รวม 450 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมาย GP 25-30% ซึ่งไม่ต่างจาก GP ของบ้าน
แนวราบท่ีบริษัทดำเนินการอยู่ 

• หลังจากการประมูลทรัพย์จากกรมบังคับคดี บริษัทจะใช้เวลาในการ renovate ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน ซึ่งในช่วงนั้นบริษัทจะ
ทำการตลาดผ่านการโฆษณาทางออนไลน์เพียงอย่างเดียว หากรวมระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่การประมูลทรัพย์จนถึงการ renovate 
จะใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือน บริษัทจะสามารถขายสินค้าได้ turnaround ได้เร็วและเร็วกว่าการซื้อท่ีดินแปลงใหม่และพัฒนา 

• IRR ยังไม่สามารถตอบได้เพราะทรัพย์แต่ละทรัพย์จะเข้ามาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แต่หากพิ จารณาจากเป้าหมาย GP 25% 
ภายในระยะเวลา 6-8 เดือน น่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนท่ีใช้ได้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ  จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 983,241,608 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 62 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 983,241,608 เสียง 

หมายเหตุ   

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

• วาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้นเป็นจํานวน 4 ราย คิดเป็นจํานวนเสียง 2,745,411 เสียง 

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 
2564 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายธนิศร นิติสาโรภาส รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายธนิศร นิติสาโรภาส เรียนช้ีแจงว่า  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 
45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากน้ีแล้ว มาตรา 
115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามบริษัทแบ่งเงิน
ปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และ
หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล 
โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยาย
กิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น 

สำหรับปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการจำนวน  87,083,900 บาท และมีกำไรสะสม จำนวน 354,005,981 บาท จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ เป็น
จำนวนเงิน 4,354,195 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.34 ของทุนจดทะเบียน และ 

ขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0259 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,091,881 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หักสำรองตามกฏหมายรวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ 
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผล ที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 
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บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 
เมษายน 2565 

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงิน
ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 983,241,608 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 62 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 983,241,608 เสียง 

หมายเหตุ   

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

• วาระนี้มไีม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เรียนช้ีแจงว่า 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการ
ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือก
ให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”  
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ (1) นาย
ชาติชาย พานิชชีวะ     ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (2) นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ 

ตั้งแต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อเข้ามติการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นในครั้งนี ้

บริษัทได้ขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอช่ือฯ พักผ่อนท่ีห้องรับรองเพื่อความโปร่งใสและผู้ถือหุ้นสามารถอภิปรายได้โดยอิสระ  

เนื่องด้วยวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจะต้องขออนุมัติต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่ง
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว อีกทั้งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

สำหรับการเสนอช่ือ นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
อีกวาระหนึ่ง แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเป็นเวลา 7 ปี หากได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีวาระรวม 10 ปีต่อเนื่องกัน เนื่องจาก
คณะกรรมการเห็นว่า นางสุภาภรณ์ฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลากหลายซึ่งจะมีสว่นสำคัญในการช่วยพัฒนาและทำ
ให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายประกอบกับมีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการแต่ละท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทดังนี้  
(1.) นายชาติชาย  พานิชชีวะ  

• เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจน
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

• เป็นผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่สำคัญของบริษัท 

• เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการส่งเสริม แนะนำ ให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ด ี

(2.) นางสุภาภรณ์  บรุพกุศลศรี  

• เป็นผู้นำของคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับ ควบคุม แนะนำให้ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
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• เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการกำกับ ทบทวน แนะนำให้บริษัทมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกจิ 

• เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำ ให้ความเห็นในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ รวมถึงการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม 

• เป็นผู้ส่งเสริม แนะนำ ให้ความเห็นในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน ของกรรมการ
ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 
3 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ ซึ่งบริษัทได้แยกใบลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลประกอบด้วย  

(1.) นายชาติชาย  พานิชชีวะ  ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหมายเลข 5.1 
(2.) นางสุภาภรณ์  บรุพกุศลศรี  ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหมายเลข 5.2 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 
จำนวน 2 ท่าน คือ (1) นายชาติชาย  พานิชชีวะ (2) นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

1. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชาติชาย  พานิชชีวะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 983,241,608 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 62 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 983,241,608 เสียง 

 
2. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ 

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  
 
 



 

16 

 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 983,241,608 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 62 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 983,241,608 เสียง 

หมายเหตุ   

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

• วาระนี้มไีม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

ประธานฯ เชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อฯ กลับเข้าห้องประชุม และ  ชี้แจงให้กรรมการทั้ง 2 ท่านรับทราบมติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565   

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เรียนช้ีแจงว่า 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัท
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท.. ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 
กำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ 

ในการนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่า ตอบแทนจากผลประกอบการ 
ประกอบกับขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 
2565 ที่เป็นตัวเงินในอัตราเท่ากับปี 2564 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 
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 
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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 

2.5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
    ค่าเบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง     10,000 บาทต่อครั้ง 
กรรมการบริหารความเสีย่ง      5,000 บาทต่อครั้ง 

อีกทั้ง การกำหนดผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดในขนาดที่
ใกล้เคียงกับบริษัท  

คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ยกเว้นเฉพาะกรรมการผู้จัดการ เป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 330,918.81 บาท โดยให้ประธาน
กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการ  

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจำปี 2565              

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนข องคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565          

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้           
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มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 983,241,608 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 62 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 983,241,608 เสียง 

หมายเหตุ   

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม 

• วาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเตมิ 

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายธนิศร นิติสาโรภาส รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายธนิศร นิติสาโรภาส เรียนช้ีแจงว่า 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ “ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีคนเดิมอีกได้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี ประจำปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย ไดแ้ก ่

(1.) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 8 ปี และ/หรือ 
(2.) นางสาวรสพร เดชอาคม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 เป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมาแล้ว 5 ปี และ/หรือ 
(3.) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014  

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และนอกจากน้ีเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย จึงสังกัดสำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน 

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
และบริษัทย่อย อนึ่ง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัท (Audit Fee) เป็นจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท อัตราเท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ไม่มีการ
จ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เพิ่มเติม 
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การเสนอแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการแล้ว  

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 
ประจำปี 2565 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 
2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 983,241,608 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 62 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 983,241,608 เสียง 

หมายเหตุ   

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

• วาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเตมิ 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัท และ นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เรียนชี้แจงว่า เพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการใช้เงิน ดังนี้ 
โครงการคอนโด ชีวาทัย ปิ่นเกล้า เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 100.00 ล้านบาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งปลกูสรา้งและสาธารณูปโภค
ในโครงการ และโครงการคอนโด ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว - โชคชัย 4 จำนวนไม่เกิน 200.00 ล้านบาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค ในการขยายโครงการเฟสที่ 2 บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่
ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 4,251 หุ้นเดิม ต่อ 1 
หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณ ีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท
ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 4,251 
หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
สามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายใน
ครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการ
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จัดสรรตามสิทธิ บริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน 
(จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

1)  ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือ
ดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้
ถือหุ้นท่ีจองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไมม่ีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จดัสรร 

2)  ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือ
ดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย 

ในการนี้ เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record 
Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ในครั้งนี้ต่อไป 

โดยมีสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12  

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนโดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด 
และยังไม่เกิดผลกระทบ Dilution ทันที โดยผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ( Control 
Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร อย่างไร
ก็ดีในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งจำนวนจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือ
หุ้นเดิมและส่วนแบ่งกำไร ดังนี้ 

• ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ร้อยละ 16.39 

• ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ร้อยละ 16.39 

อย่างไรก็ตาม หากมีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิครั้งที่ 2 สามารถดูรายละเอียดในเรื่องของ
ผลกระทบเกี่ยวกับ Dilution Effect ได้ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13  

โดยเมื่อเทียบผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นกับความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ใน
อนาคต ถ้าหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของ
บริษัท และจะได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือ เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามสัดส่วนท่ีกำหนดไว้ ทำให้ผู้ถือ
หุ้นของบริษัท ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต 

ทั้งนี ้ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข 
หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต เรียนช้ีแจงว่า  
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1)  กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม 
ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลง
สภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลง
สภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่
บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ 

2)  เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย 
และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต 
คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทนุ
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

3)  มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง เพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทและ 

4)  ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุ
ไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีมี
สิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย
ไม่เกิน 300,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยรายละเอียดแผนการใช้เงินไดช้ี้แจงไปข้างตน้
แล้ว ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ ถือเป็นการวางรากฐานและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทั้งโครงสร้างทางการเงินใน
โครงการต่างๆ ของบริษัทและสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษัทในอนาคต และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีโอกาสลงทุนในบริษัทเพ่ิมในราคา
เหมาะสม 

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มี
สิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 983,241,610 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 63 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 983,241,610 เสียง 

หมายเหตุ   

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีิทธิออกเสียง 

• วาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้นเป็นจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนเสียง 2 เสียง 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) จำนวน
ไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน (Right Offering) 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เรียนชี้แจงว่า เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท บริษัทจึง
ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) ชนิดระบุผู้ถือ และสามารถโอน
เปลี่ยนมือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ล ะราย
ถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) โดยไม่
คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี  นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการ ใช้สิทธิเท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ้น 
(ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) 
และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2)  ได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 
(CHEWA-W2)  เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้ง
ที่ 2 (CHEWA-W2) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสาร
ต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2)  และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอ
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ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบ
อำนาจตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ี
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2 (CHEWA-W2) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้น
กู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท คร้ังท่ี 2 (CHEWA-W2) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือและได้รับ
การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 983,241,610 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 63 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 983,241,610 เสียง 

หมายเหตุ   

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีิทธิออกเสียง 

• วาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเตมิ 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต เรียนช้ีแจงว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รวมถึงหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 
1 (CHEWA-W1) ที่ครบกำหนดอายุไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,032,664,424 หุ้น ดังนั้น บริษัทจึง
ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและไม่ได้จัดสรรดังกล่าว  
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โดยบริษัทมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1 ,032,664,424.00  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 
2,307,692,307.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,307,692,307  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระ
แล้วจำนวน 1,275,027,883.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 282,664,196 หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปันผลอีกจำนวน 928 หุ้น และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (CHEWA-W1) ที่ครบกำหนด
อายุไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 749,999,300 หุ้น รวมเป็นจำนวนท้ังสิ้น 1,032,664,424 หุ้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจำนวน 2,307,692,307.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,307,692,307  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,275,027,883.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 983,243,763 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 64 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 983,243,763 เสียง 

หมายเหตุ   

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีิทธิออกเสียง 

• วาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้นเป็นจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนเสียง 2,153 เสียง 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัทเป็นผู้เรียนช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เรียนชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
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หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย
ทะเบียน ดังน้ี 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,275,027,883 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าลา้นสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสามบาท) 
 แบ่งออกเป็น           1,275,027,883 หุ้น   (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสบิห้าล้านสองหมื่นเจด็พันแปดร้อยแปดสิบสามหุ้น) 

มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ   1.00 บาท       (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น:   
หุ้นสามญั               1,275,027,883 หุ้น    (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสบิห้าล้านสองหมื่นเจด็พันแปดร้อยแปดสิบสามหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ   - หุ้น        (-) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่ อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบยีนของบริษทั 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 983,243,763 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 64 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 983,243,763 เสียง 

หมายเหตุ   

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีิทธิออกเสียง 

• วาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเตมิ 

วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้เรียนช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  
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นายภูเบศร์ สำราญเริงจิต เรียนชี้แจงว่า เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธทิี่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2  (CHEWA-W2) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 550,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 
1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน  1,825,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,825,027,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 
บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 250,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2  (CHEWA-W2) จำนวน 300,000,000 หุ้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวนทั้งสิ้น 550,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 
1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน  1,825,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,825,027,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน  550,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัท 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 983,293,809 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 65 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 983,293,809 เสียง 

หมายเหตุ   

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีิทธิออกเสียง 

• วาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้นเป็นจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนเสียง 50,046 เสียง 

วาระที่ 13  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัทเป็นผู้เรียนช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เรียนช้ีแจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสัง่ของนายทะเบียน ดังนี้ 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,825,027,883 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น  1,825,027,883 หุ้น   (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสาม หุ้น) 
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มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1.00 บาท     (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น:   
หุ้นสามัญ 1,825,027,883 หุ้น    (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสามหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น      (-) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน 

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 983,481,739 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 67 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 983,481,739 เสียง 

หมายเหตุ   

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีิทธิออกเสียง 

• วาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้นเป็นจํานวน 2 ราย คิดเป็นจํานวนเสียง 187,930 เสียง 

วาระที่ 14  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัทเป็นผู้เรียนช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เรียนชี้แจงว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 12 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน
ทั้งสิ้น 550,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,275,027,883 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน  1,825,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,825,027,883 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน  550,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 
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บริษัทจึงเสนอให้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 550,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ( CHEWA-
W2) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000 หน่วย โดยกำหนด
ราคาหน้าตั๋ว 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000.00 บาท 

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000 หุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วย
หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2  (CHEWA-W2)  คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย 

ทั้งนี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ ้นไม่เกิน 
550,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ 1) รองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 2) รองรับการออกเสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (CHEWA-W2) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 987,481,767 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 68 ราย คดิเปน็จำนวนเสียงท้ังหมด 987,481,767 เสียง 

หมายเหตุ   

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

• วาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่ขึ้นเป็นจํานวน 1 ราย คิดเป็นจํานวนเสียง 4,000,028 เสียง 

วาระที่ 15  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบริษัท ใน
ประเด็นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก เรียนช้ีแจงว่า  
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เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า  
“เมื่อที่ประชุมดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได้” 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์(ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามว่า มีความเห็นอย่างไรกับนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ผูม้ีรายได้นอ้ย
หรือทำงานทั่วไปมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย เช่น โครงการบ้านล้านหลัง และ บริษัทมีจุดเด่นหรือนวัตกรรมที่จะตอบโจทย์การสร้าง
หรือจัดหาที่อยู่อาศัยที่ดีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสมหรือจับต้องได้ และ โครงการที่ผ่านมาเคยมีใช้หรือต้องอาศัยหลักโหราศาสตร์หรือฮวง
จุ้ยร่วมในการดำเนินการหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือมีประวัติลูกบ้านในโครงการขอคืนหรือยกเลิกการจองหรือซื้อด้วยเหตุผลแปลกๆ 
บ้างหรือไม่ 

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายบุญ ชุน เกียรติ เรียนช้ีแจงว่า 

• เป้าหมายของคนเอเชียหลายคนต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบบ้าน ซึ่งในช่วงวัยเริ่มทำงานอาจยังมีทรัพย์สินไม่เพียงพออาจสามารถ
หาที่อยู่อาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมไปก่อน เมื่อมีความพร้อมมากขึ้นอาจขยายที่อยู่อาศัยในรูปแบบของบ้าน ซึ่งบริษัทเข้าใจใน
ประเด็นนี ้หากรัฐสามารถจัดสรรที่ดินและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะบ้านได้โดยอาจผ่านโครงการการเคหะแห่งชาติก็ถือ
ว่าเป็นสิ่งท่ีดีสำหรับคนไทยเพราะรัฐอาจมีต้นทุนท่ีเหมาะสมและสามารถช่วยเหลือประชาชนเหมือนเช่นโครงการบ้านเอื้ออาทร  

• แต่ในความเป็นจริงราคาที่ดินปรับสูงขึ้นมากหากจะพัฒนาโครงการและขายในราคาบ้านเอื้ออาทรหรือประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท
คงเป็นไปได้ยาก พื้นที่ในเขตปริมณฑลหากจากเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 20-30 กิโลเมตร ทาวน์โฮมมีราคาประมาณ 1.5-2 
ล้านบาท ในประเด็นนี้บริษัทยังไม่สามารถสรา้งบ้านในราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท แต่บริษัทจะพยายามสรรหาที่ดนิในทำเลที่เหมาะสม 
ราคาที่เหมาะสมกับทำเลนั้นๆ  

• นวัตกรรมในการก่อสร้างทาวน์โฮมมี 2 วิธี (1) ก่อสร้างแบบทั่วไป ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 2 -3 เดือน (2) ก่อสร้าง 
precast ซึ่งราคาจะสูงกว่าวิธีแรกประมาณ 10-20% แต่จะใช้เวลาในการก่อสร้างรวดเร็วกว่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเลือกความ
สมดุลในการก่อสร้างในแต่ละวิธี สำหรับนวัตกรรมอย่างอ่ืนในประเทศไทยยังไม่มีวิธีท่ีช่วยให้การก่อสร้างเสร็จเร็วมากข้ึน 

• เป็นเรื่องธรรมดาที่บริษัทใช้หลักฮวงจุ้ย บริษัทเชิญซินแสไปดูที่ดินเพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นความเช่ือ
ส่วนบุคคล 

• กรณีลูกค้าหรือลูกบ้านยกเลิกการซื้อด้วยเหตุผลแปลกๆ บริษัทยังไม่เคยพบเห็นในกรณีดังกล่าว 

นางสาวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามว่า สถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาส 1/2565 เป็น
อย่างไรในมุมมองของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายบุญ ชุน เกียรติ เรียนช้ีแจงว่า 

• ในช่วงปี 2564 ค่อนข้างเป็นช่วงที่ท้าทายมากจากวิกฤต covid-19 สายพันธุ์เดลตาและต่อเนื่องมายังช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 
กับสายพันธุ์โอไมครอน ทั้งช่วงไตรมาส 4/2564 กระทั่งไตรมาส 1/2565 ส่งผลให้คนหวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้าน กระทบกับ
ลูกค้าของบริษัทท่ีเข้าเยี่ยมชมโครงการรวมถึงเกิดการชะลอตัวในการตัดสินใจซื้อ  
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• มุมมองของบริษัทปี 2565 บริษัทมีแผนรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ คือ ชีวาทัยปิ่นเกล้า และ ชีวาทัย ฮอลล์
มาร์คลาดพร้าว-โชคชัย 4 เฟส 2 คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 2-4 ของปี 2565 ได้ตามแผน 

นายเสฏฐนันท์ กุประดิษฐ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามว่า ราคาวัสดุก่อสร้างปรับราคาสูงขึ้น บริษัทมีวิธีการควบคุมต้นทุน
และะบริหารจัดการอย่างไร และ บริษัทมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าโดยใช้สกุลเงินดิจิตอล 

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายบุญ ชุน เกียรติ เรียนช้ีแจงว่า 

• ราคาวัสุดก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทหวังว่าจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆ เนื่องจากปัญหาสงครามในยุโรป ซึ่งบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงในขณะนี้ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม 2 แห่งได้ลงนามร่วมกับผู้รับเหมาไปตั้งแต่ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาราคาวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆ ได้ถูกกำหนดราคาไว้แล้ว  

• การก่อสร้างบ้านอาจส่งผลกระทบเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทใช้ผู้รับเหมารายย่อยในการก่อสร้างแต่อัตราการก่อสร้างไม่ได้มีนัยสำคญั
ในการปรับเพิ่มราคาต้นทุนก่อสร้าง ณ ขณะนี้ 

• ในระยะยาวการสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเฟสใหม่ๆ ของโครงการแนวราบอาจกระทบการปรับราคาขาย ทั้งนี้ หากการปรับ
ราคาต้นทุนก่อสร้างที่สูงขึ้น อาจจะกระทบกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรายไปพร้อมกัน อาจเป็นอัตราเงินเฟ้อแบบหนึ่ง บริษัท
อาจมีความจำเป็นท่ีจะปรับราคาขายเล็กน้อยเพื่อสะท้อนต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น 

• โครงการคอนโดมิเนียมที่จะสร้างในอนาคต อาจเป็นช่วงกลางปี 2566 ที่บริษัทจะดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมางานก่อสร้าง หาก
ช่วงเวลานั้นราคาวัสดุก่อสร้างยังคงมีราคาสูง บริษัทอาจพิจารณาการปรับราคาขายเช่นกัน 

• ปัจจุบันสามารถบริหารต้นทุนได้ค่อนข้างดี รวมทั้งด้านการควบคุมค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า และยังคงการ
ควบคุม waste จากการก่อสร้างอย่างเข้มงวดทุกกระบวนการ 

• เงินสกุลดิจิทัล หรือ Cryptocurrency, ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ออกเกณฑ์กำกับการไม่สนับสนุนการใช้
สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าหรือบริการ 

• ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามใน MOU ร่วมกับ satangPro ซึ่งเป็น platform ในการแลกเปลี่ยน crypto โดยมีข้อตกลงว่า
หากลูกค้าสนใจในการซื้อสินค้าอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ crypto สามารถติดต่อ satangPro ซึ่งทำหน้าท่ีเป็น money changer เพื่อ
แลกเปลี่ยน crypto เป็นเงินสดและโอนเข้า e-wallet ของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันได้มีเกณฑ์การกำกับดูแลในประเด็นนี้ออกมาชัดเจน
แล้ว บริษัทจึงปฏิเสธในการใช้ crypto ในการซื้อขายสินค้าและบริการของบริษัท 

นายเสฏฐนันท์ กุประดิษฐ์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามว่า หุ้นกู้มีรอบกำหนดชำระอย่างไร 

ประธานฯ มอบหมายใหร้องกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายธนิศร นิติสาโรภาส เรียนช้ีแจงว่า 

• หุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระจำนวน 1,842.07 ล้านบาท จากที่ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 จำนวน 
4,500 ล้านบาท  

• วันท่ี 16 กรกฎาคม 2565 หุ้นกู้ครบกำหนดชำระคืน ซึ่งเดิมจำนวน 677 ล้านบาทบริษัทได้ชำระคืนบางส่วนไปแล้ว 2 ครั้ง ปัจจุบัน
หุ้นกู้ lot ดังกล่าวคงเหลือ 575 ล้านบาท บริษัทมีแผนที่จะทยอยชำระหุ้นกู้ให้มีจำนวนน้อยลงโดยในเดือนเมษายน 2565 นี้บริษัท
จะออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 300 ล้านบาท และ กรีนชูจำนวน 50 ล้านบาท ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ในเดือนเมษายน 2565 
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ดังกล่าวจะช่วยลดจำนวนหุ้นกู้ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ให้น้อยลงและช่วยลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็นการช่วยลดต้นทุนทางการเงิน
ของบริษัทด้วย 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เรียนสอบถามว่า พื้นที่ระหว่างสุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศที่มี MRT สีน้ำเงิน และ รังสิต-ลำ
ลูกกาที่มีรถไฟฟ้าสีแดงสถานีคูคต โซนไหนมีราคาที่ดินเติบโตและชุมชนมีความเจริญมากกว่ากัน 

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม 

นายบุญ ชุน เกียรติ เรียนช้ีแจงว่า 

• โซนพระราม 2-สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ บริษัทมีโครงการชีวาโฮม สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ โซนนี้เข้าเมืองได้สะดวกรวดเร็วใช้เวลานอ้ย
มาก ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างทาวน์โฮมและบ้านเป็นจำนวนมาก มีการแข่งขันที่สูง 

• โซนปทุมธานี-รังสิต-ลำลูกกา บริษัทมีโครงการบ้านแนวราบ 3 โครงการ คือ ชีวาโฮม วงแหวน-ลำลูกกาและชีวาโฮม รังสิต-ปทุม, 
ชีวาโฮม กรุงเทพ-ปทุม โซนนี้ demand มีเรื่อยๆ ส่วนมากครอบครัวที่ต้องการขยายจะชินกับการขยายไปทางทิศเหนือ อาจเป็น
เพราะโซนนี้มีทางด่วน การขนส่งสาธารณะที่ช่วยอำนวยความสะดวก อีกทั้งผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายก็มีโครงการในโซนนี้ 
คาดว่าใน 5-10 ปีข้างหน้าจะมีออฟฟิศทาวน์ไปเปิดในโซนนี้เพื่อให้คนในโซนนี้ไม่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประธานฯ ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ บริษัทจะนำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือแสดงความเห็นใดๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึง
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทขอน้อมรับไว้เพื่อนำไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ ตลอดจนพัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เกิดความพึงพอใจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

ปิดประชุมเวลา 16.26 น. 

 

      _____________________________________ 
          (นายชาติชาย พานิชชีวะ)  
                ประธานท่ีประชุม  

                                    

                                                                                             
_____________________________________ 

          (นางสาวชนิสรา ยิ่งนอก) 
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