
ณ ห้องประชุมการะเวก ชัน 3  โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน 

เลขท ี92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

บริษัท ชีวาทัย จํากัด (มหาชน)
วันอังคารท ี2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562



การพจิารณาแต่ละวาระการประชุม จะพจิารณาเรียงตามวาระ (จะไม่มกีารสลบัวาระ)

วธีิการลงคะแนน

 ให้ผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน

 รวบรวมบตัรลงคะแนนเสียงเพือนบัคะแนนใหที้ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ

 การลงคะแนนในแต่ละวาระนนั จะใชร้ะบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใชก้ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(CUMULATIVE VOTING)

ทงันี ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองสามารถออกเสียง

เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

อยา่งใดอยา่งหนึง ในบตัรลงคะแนนทีแจกใหโ้ดยจะมีตวัเลขกาํกบัวาระไวที้มุมซา้ยบน

สาํหรับผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นนนั บริษทัฯ 

จะบนัทึกคะแนน เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง

ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามทปีระธานในทปีระชุมเสนอ

โดยบริษทัฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ด (BARCODE) มาช่วยในการรวบรวมผลการนับคะแนน



นโยบายการส่งเสริมการกาํกับดูแลกจิการทีดี

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั โดย

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนหนา้ประชุม

 เสนอชือบุคคลทีเหมาะสม ทาํหนา้ทีกรรมการบริษทั

ตามทีบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงไดเ้ปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว พร้อมเงือนไข ไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้แลว้

สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครังนี ไม่ปรากฎว่ามผีู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอืนให้ทปีระชุมพจิารณา

ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนประชุม รวมถึงเสนอชือบุคคลเป็นกรรมการบริษัท



วาระท ี1

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

เมือวนัท ี3 เมษายน 2561

(รายละเอยีดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 1 : สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 ไดมี้การบนัทึกอยา่งถูกตอ้งครบถว้น จึง

เห็นสมควรเสนอแจง้ให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว

การลงมต ิ วาระนีจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน



ปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี1



วาระท ี2

พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท 

สินสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561

(รายละเอยีดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 2 : รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจาํปี 2561



เปิดตัวโครงการ ประจําปี 2561



CONDOMINIUM

PROJECTS

HALLMARK 
CHARAN 13
VALUE 430 MB.

CHEWATHAI RESIDENCE
THONG LOR
VALUE 1,000 MB.

HOUSING

1
PROJECT

JOINT VENTURE

1
PROJECT

HEART
SUKUMVIT 62/1
VALUE 160 MB.

CHEWAHOME 
WONGWAEN-LUMLUKKA
VALUE 700 MB.

วาระท ี2 : เปิดตัวโครงการ ประจําปี 2561



แปลง

โอนกรรมสิทธิทดีิน จํานวน

CHEWAWAN
PINKLAO-SATHORN

VALUE 1,200 MB.

HALLMARK 
CHARAN 13

VALUE 430 MB.

HALLMARK 
CHOKCHAI 4

VALUE 2,011 MB.

CHEWATHAI
KASET-NAWAMIN
VALUE 1,700 MB.

วาระท ี2 : เปิดตัวโครงการ ประจําปี 2561



แปลงในปี 2562

รอโอนกรรมสิทธิทดีิน จํานวน

CHEWAROM
NAKORN-IN

VALUE 1,593 MB.

CHEWATHAI
PINKLAO

VALUE 1,587 MB.

วาระท ี2 : เปิดตัวโครงการ ประจําปี 2561



สรุปแหล่งทมีาของเงินทุน ประจําปี 2561



วาระท ี2 : สรุปแหล่งทีมาของเงนิทุน ประจําปี 2561

RIGHTS OFFERING
จํานวนหุ้นทจีัดสรร (หุ้น)  750,000,000 

อตัรา (หุ้นเดมิ : หุ้นเพมิทุน) 1 : 1

ราคาจองซือ (บาท : หุ้น) 1.15

วนัทจีองซือและชําระค่าหุ้น 07 พฤษภาคม 2561 ถึง 11 พฤษภาคม 2561

จํานวนหุ้นทขีายได้ (หุ้น)  467,335,804 

จํานวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)  282,664,196 

จํานวนเงินทไีด้รับ (บาท)  537,436,174.60 

WARRANT
CHEWA-W1 467,335,804 

ราคาใช้สิทธิ (บาท : หุ้น) 1.75

จํานวนหุ้นทใีช้สิทธิ (หุ้น) -

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

28 ธนัวาคม 2561 

28 มิถุนายน 2562

27 พฤศจิกายน 2562



BONDS

ครังที วนัทอีอกหุ้นกู้ อายุ อตัราดอกเบีย มูลค่าเสนอขาย จํานวนเงินทขีาย

1/2561 17 มกราคม 2561 2 ปี 6.25% 500,000,000 498,500,000

2/2562 7 กนัยายน 2561 2 ปี 6.00% 1,200,000,000 1,200,000,000

รวม 1,700,000,000 1,698,500,000

วาระท ี2 : สรุปแหล่งทีมาของเงนิทุน ประจําปี 2561



นักลงทุนสัมพันธ์ ประจําปี 2561



วาระท ี2 : ผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561 

เข้าร่วมกจิกรรมของ MAI
• OPPORTUNITY DAY
• MAI FORUM

วาระท ี2 : นักลงทุนสัมพนัธ์ ประจําปี 2561



ROAD SHOW

• ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

• GLOBLEX SECURITIES CO., LTD.

• FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

• YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.

วาระท ี2 : นักลงทุนสัมพนัธ์ ประจําปี 2561



กจิกรรมสําคัญ ประจําปี 2561



CHEWATHAI ANNIVERSARY 10 YEARS

วาระท ี2 : กิจกรรมสําคญั ประจําปี 2561



PROMOTION 10 YEARS 

วาระท ี2 : กิจกรรมสําคญั ประจําปี 2561



“บริษทัมุ่งมันในการพัฒนาบุคลากรของบริษทั 

เพือเพมิขีดความสามารถในทุกด้าน อย่างต่อเนือง”

วาระท ี2 : กจิกรรมสําคัญ ประจําปี 2561



2560
2561

(ปีทนีําเสนอ)

จํานวนพนักงาน (คน) 99 136

หลกัสูตรทบีริษัทส่งพนักงานเข้าอบรม (หลกัสูตร) 54 123

มพีนักงานเข้าร่วมอบรม ต่อพนักงานทงัหมด 92% 94%

มพีนักงานเข้าร่วมอบรม เฉลยีต่อหลกัสูตร 4 : 1 7 : 1

“บริษัทมุ่งมนัในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพือเพมิขีดความสามารถในทุกด้าน อย่างต่อเนือง จะเห็นได้ว่าปี 2561

บริษัทส่งพนักงานเข้าอบรมในหลกัสูตรถึง 94% เพมิขึนจากปีก่อนถึง 2% ของพนักงานทงัหมดและมพีนักงานเข้าอบรม

เพมิสูงขึนเฉลยีถึง 7 คนต่อ 1 หลักสูตรทีบริษัทจัดขนึ”

วาระท ี2 : กิจกรรมสําคญั ประจําปี 2561



OUTING & TEAM BUILDING

วาระท ี2 : กิจกรรมสําคญั ประจําปี 2561



“ส่งเสริมความสัมพันธ์ทดีีอย่างยงัยืนกับคู่ค้า และพนัธมิตรทางธุรกิจ”

ประชุมผู้รับเหมา ทุกโครงการเป็นประจําทุกเดือน

จํานวนคู่ค้า (ราย) มูลค่าการจดัซือจดัจ้าง (บาท)

โครงการบ้าน 446 1,174,200,032

โครงการคอนโด 191 138,107,566

รวม 637 1,312,307,598

วาระท ี2 : กิจกรรมสําคญั ประจําปี 2561



“ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทีดี

อย่างยงัยืนกับคู่ค้า และ

พนัธมิตรทางธุรกจิ”

วาระท ี2 : กิจกรรมสําคญั ประจําปี 2561



    บริการ

หลงัการขาย

เพือลูกบ้าน

    ชีวาทัย
• บริการหลงัการขาย

• ปรึกษาการใช้งาน

• รับแจ้งซ่อม

วาระท ี2 : กจิกรรมสําคัญ ประจําปี 2561



CHEWATHAI  SOCIETY
PRIVILEGES
PROMOTION : MEMBER GET MEMBER

ACTIVITY : MOVIE

PRIVILEGE : DINING, HEALTH&BEAUTY, 
ENTERTAINMENT, TRAVEL, LIFESTYLE, SHOPPING, 
MAGAZINE

วาระท ี2 : กจิกรรมสําคัญ ประจําปี 2561



โครงการ “ชีวาทัย พัฒนาสังคม เพือชุมชนทียงัยืน” 

วาระท ี2 : กจิกรรมสําคัญ ประจําปี 2561



บริษทั ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) ผ่านการรับรองจาก CAC

บริษัท ชีวาทัย จํากดั (มหาชน) โดยคุณบุญ ชุน เกยีรติ ได้รับมอบ

ประกาศนียบัตรทไีด้ผ่านการรับรอง โดยมีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกจิอย่างมี

คุณธรรม โดยยดึมนัในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มส่ีวนได้เสียทุกกลุ่มตาม

หลักบรรษัทภิบาลทดีี

และมีความมุ่งมนัในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จึงได้

ผ่านการรับรองเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”
(THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST 

CORRUPTION (CAC) ประจําไตรมาส 3 และ 4 ปี 2561

วาระท ี2 : กิจกรรมสําคญั ประจําปี 2561



Companies with very good CG ScoringCompanies with very good CG ScoringCompanies with very good CG Scoring

เพือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษทัฯ ผลการประเมิน

ในโครงการสาํรวจ การกาํกบัดูแลกจิการบริษัทไทย ประจําปี 2561 จากสถาบันกรรมการบริษทัไทย

บริษัทฯ ได้รับตราสัญลกัษณ์ 4 ดาว ซึงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นนัแสดงให้เห็นวา่บริษทัฯ เป็นบริษทัทีมี

บรรษทัภิบาลทีดี อีกทงับริษทัฯ ยงัคงมุ่งมนัในการพฒันาการดาํเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งยงัยนื และทนัต่อ

การเปลียนแปลงทงัทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

ควบคู่ไปกับการพฒันาความโปร่งใสขององค์การอย่างต่อเนือง

วาระท ี2 : กิจกรรมสําคญั ประจําปี 2561



โครงการพฒันาชุมชน 

กลุ่มโรงเรียนบ้านป่าเลา

วาระท ี2 : กจิกรรมสําคัญ ประจําปี 2561



ผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ประจําปี 2561



วาระท ี2 : ผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561

ผลประกอบการ 2560
2561

(ปีทนีําเสนอ)
เติบโต

บ้าน 193 244 26%

คอนโด 1,821 2,378 31%

รายได้จากอสังหาริมทรัพย์อืนๆ  (โรงงาน) 20 20 -

รายได้อืนๆ 8 34 325%

รายได้รวม 2,042 2,676 31%

กาํไรสุทธิ 156 265 70%

(หน่วย  : ล้านบาท)

รายได้ และกําไรสุทธิ ประจําปี 2561



“รายได้รวมปี 2561 มูลค่า 2,676 ล้านบาท เพมิขนึ 31% มูลค่า 634 ล้านบาท จากปี 2560”

โครงการแนวราบ 193 ล้านบาท 244 ล้านบาท +26%

คอนโดมิเนียม 1,821 ล้านบาท 2,378 ล้านบาท +31%

รายได้จากการขายรวม 2,014 ล้านบาท 2,622 ล้านบาท +30%

รายได้จากให้เช่าโรงงาน 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท -

รายได้อืนๆ 8 ล้านบาท 34 ล้านบาท +325%

รายได้รวม 2,042 ล้านบาท 2,676 ล้านบาท +31%

 -
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วาระท ี2 : ผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561



“กําไรสุทธิปี 2561 มูลค่า 265 ล้านบาท เพมิขนึ 70% มูลค่า 109 ล้านบาท จากปี 2560”

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.21 0.24 +14%

 -
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% กาํไรสุทธิ

+70%

วาระท ี2 : ผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561



วาระท ี2 : ผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561

ผลประกอบการ 2560
2561

(ปีทีนําเสนอ)
เติบโต

ยอดขายบ้าน 164 250 52%

ยอดขายคอนโด 1,973 1,685 (15%)

ยอดให้เช่าโรงงาน 20 20 -

ยอดขายรวม 2,157 1,955 (9%)

(หน่วย  : ล้านบาท)

ยอดขาย ประจําปี 2561



กลยุทธ์ และแผนการดําเนินการ และ

โครงการเปิดตัวใหม่ สําหรับปี 2562

















แผนการลงทุน ประจําปี 2562







ในปี 2562 นี บริษัท ชีวาทัย จะมีการจัดกจิกรรม COMPANY VISIT เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยยีมชมกิจการ

ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ 

WWW.CHEWATHAI.COM โดยกาํหนดการเงือนไขต่างๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

วาระท ี2 



วาระท ี2

พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท 

สินสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2561

(รายละเอยีดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 2 : รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจาํปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ  มีมติอนุมตัิใหน้าํเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัใน

รอบปี 2561ซึงพิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งและเพียงพอโดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรูปแบบลิงค์ QR CODE ทีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้น

ทราบล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันีแลว้

การลงมต ิ วาระนีเป็นวาระเพอืรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระท ี3

พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561



2561 % 2560 % %Change

สินทรัพย์รวม 4,465.39 100.00 3,646.39 100.00 22.46

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 506.94 11.35 126.42 3.47 300.99

ทีดิน และตน้ทุนการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 3,161.83 70.81 2,998.46 82.23 5.45

สินทรัพยอื์นๆ 796.61 17.84 521.50 14.30 52.75

หนีสินรวม 2,623.80 58.76 2,537.12 69.58 3.42

หนีสินหมุนเวียน 630.36 24.02 2,041.36 80.46 (69.12)

หนีสินไม่หมุนเวียน 1,993.44 75.98 495.76 19.54 302.09

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,841.59 41.24 1,109.27 30.42 66.02

อัตราส่วนหนีสินต่อทุน 1.42 2.29

อัตราส่วนทีมภีาระดอกเบียต่อทุน 1.30 1.71

หน่วย : ลา้นบาท
สินทรัพย์รวม

2561 2560

วาระท ี3 : งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

2,624 2,537 

หนสิีนรวม

2561 2560

1,842 1,109 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

2561 2560



2561 2560 Y-Y %

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,621.60 2,013.69 607.91 30.19

รายไดจ้ากการให้เช่า 20.45 19.59 0.86 4.38

รายไดอื้นๆ 34.30 9.15 25.15 275.02

รายได้รวม 2,676.34 2,042.42 633.92 31.04

ตน้ทุนจากการขาย 1,850.98 1,451.37 399.61 27.53

กําไรขนัต้น 825.36 591.05 234.31 39.64

ค่าใชจ่้ายในการขาย 258.84 228.44 30.40 13.31

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 185.31 132.45 52.87 39.91

  กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายทางภาษี 381.21 230.17 151.04 65.62

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากร่วมคา้และบ.ร่วม (1.36) 0.70 (2.06) (295.48)

   กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางภาษี 379.85 230.86 148.98 64.53

    ตน้ทุนทางการเงิน (46.09) (29.80) (16.29) 54.66

   กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 333.75 201.06 132.69 66.00

    ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (68.94) (45.55) (23.38) 51.33

   กําไรสุทธิ 264.81 155.50 109.31 70.29

2561 2560

% กาํไรขนัตน้ 29.86% 28.46%

% ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 16.60% 17.67%

% กาํไรสุทธิ 9.89% 7.61%

EPS (Baht) 0.24 0.21

No. of shares 1,275 ลบ. 750 ลบ.

หน่วย : ลา้นบาท

วาระท ี3 : งบกาํไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2561



วาระท ี3

พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที 31ธนัวาคม 2561 ซึงไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั และผา่นการ

สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้

การลงมติ มติในวาระนีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี3



วาระท ี4

พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2561 

เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล



วาระท ี4

“นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กาํหนดให้บริษทั จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ หลงัหักภาษีและ

หลงัหักเงินสํารองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสํารองอืนๆ (ถ้าม)ี”

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล
2561

(ปีทนีําเสนอ)
2560

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิเฉพาะกจิการ 240,496,169 125,318,478

สํารองตามกฎหมาย 12,024,808 6,265,924

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิเฉพาะกจิการ หลงัหักสํารองตามกฎหมาย 228,471,388 119,052,554

จํานวนหุ้น 1,275,027,183 750,000,000

เงินปันผลจ่ายประจําปี  (บาท : หุ้น) 0.085 0.08547

กาํไรสะสมของงบเฉพาะกิจการ 224,390,069 123,539,905

เงินปันผลจ่ายทงัสิน 108,377,311 64,102,564.10

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล 45% 51%



วาระท ี4

จ่ายปันผลเป็นเงนิสดและหุ้นปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2561 จํานวนไม่เกนิ 108,377,311 บาท 

หรือคดิเป็น 0.085 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี

จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0085 บาท

ทงันีได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนเงิน 63,751,334 บาท

คงเหลืออตัราเงนิปันผลทจีะจ่ายอกีจํานวน 0.035 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 44,625,977 บาท

 

โดยกาํหนดรายชือผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) ทมีสิีทธิรับเงินปันผลในวันท ี11 เมษายน 2562 และ

กําหนดจ่ายปันผลในวันท ี29 เมษายน 2562 



วาระท ี4

พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2561 

เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสุทธิ เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

และการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ตามรายละเอียด

การลงมติ มติในวาระนีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี4



วาระท ี5

 พจิารณาอนุมัติแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกจากตาํแหน่งตามวาระ

(รายละเอยีดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 3 : รายนามและประวัตขิองกรรมการทเีสนอชือให้ได้รับการแต่งตงัแทน

กรรมการทต้ีองออกตามวาระ)



นายชาติชาย  พานิชชีวะ

นางสุภาภรณ์  บุรพกุศลศรี

กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสียง, กรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน, กรรมการกํากับดูแลกจิการ

ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร

1

วาระท ี5

กรรมการทจีะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 2 ท่าน และเสนอแต่งตงัใหม่ 

2



นายชาติชาย  พานิชชีวะ
ประธานกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการบริหาร

สัญชาต ิ ไทย อายุ 57 ปี

ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตงั กรรมการ

จํานวนปีทเีป็นกรรมการ 10 ปี 11 เดือน (เขา้เป็นกรรมการ วนัที 13 มีนาคม 2551)

การศึกษา ปริญญาโท สาขาการคา้ระหวา่งประเทศและสาขาการตลาด มหาวิทยาลยัซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์  

ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร จากมหาวิทยาลยัซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์

อนุปริญญา สาขาศิลปะศาสตร์และคอมพิวเตอร์ วิทยาลยัโรเจอร์ วิลเลียมส์  รัฐโรดไอร์แลน

ประสบการณ์การทาํงาน  ทีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี / เลขาธิการ สหพนัธ์ผูผ้ลิตแกว้และกระจกแห่งอาเซียน 

รองประธาน กลุ่มแกว้และกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

รองประธานกรรมการ บริษทัสยามทรี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทักระจกไทยอาซาฮี จาํกดั (มหาชน) 

สมาชิกพิเศษ The International Commission on Glass 

ทีปรึกษาคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผูแ้ทนราษฎร 

กรรมการ บริษทั เคมีการตลาด จาํกดั 

กรรมการทีปรึกษาศูนยบ์ริหารธุรกิจยงัยืน คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

หลกัสูตรอบรม IOD หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 9/2004

กจิการอืนทอีาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี (ณ วนัที 28 ธนัวาคม 2561)

การถือหุ้นในบริษัท 2,076,923 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.16 (ณ วนัที 28 ธนัวาคม 2561) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 11/11 ครัง คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครัง คิดเป็นร้อยละ 100

อืนๆ ไม่มีประวติัการกระทาํผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรัพยซึ์งกระทาํโดยสุจริต



สัญชาต ิ ไทย อายุ 66 ปี

ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตงั กรรมการ

จํานวนปีทเีป็นกรรมการ 4 ปี 9 เดือน (เขา้เป็นกรรมการ วนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2558)

การศึกษา ปริญญาโท สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ / ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทาํงาน กรรมการบริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั  / รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงาน

แผนงานและการเงิน  บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)

หลกัสูตรอบรม IOD Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 87/2011  

Director Certification Program (DCP) รุ่นที 172/2013 

The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight  

Audit Committee Forum 2018 

Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที 23/2016 

Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที 13/2011 

Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2017

กจิการอืนทอีาจทําให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- 

การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- (ณ วนัที 28 ธนัวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 การประชุมคณะกรรมการบริษทั              11/11 ครัง คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง คิดเป็นร้อยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสียง 4/4 ครัง คิดเป็นร้อยละ 100

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครัง คิดเป็นร้อยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 3/3 ครัง คิดเป็นร้อยละ 100 

อืนๆ: ไม่มีประวตัิการกระทาํผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรัพยซึ์งกระทาํโดยสุจริต

นางสุภาภรณ์  บุรพกศุลศรี
กรรมการอิสระ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการกํากบัดูแลกจิการ



วาระท ี5

 พจิารณาอนุมัติแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกจากตาํแหน่งตามวาระ

(รายละเอยีดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 3 : รายนามและประวัตขิองกรรมการทเีสนอชือให้ได้รับการแต่งตงัแทน

กรรมการทต้ีองออกตามวาระ)

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน ใหเ้สนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตงัใหก้รรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ ทงั 2 คน คือ (1) 

นายชาติชาย  พานิชชีวะ และ (2) นางสุภาภรณ์ บุรพกศุลศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง เนืองจากเห็นวา่กรรมการ

ทงั 2 คน เป็นผูที้มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั

การลงมติ มติในวาระนีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี5.1



ปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี5.2



วาระท ี6

พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พเิศษของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562



ปี 2561 ปี 2562

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท / เดือน) (บาท / เดือน)

ประธานกรรมการ 60,000 60,000

กรรมการ 10,000 10,000

กรรมการอิสระ 10,000 10,000

ค่าเบียประชุม (บาท / ครัง) (บาท / ครัง)

ประธานกรรมการ 60,000 60,000

กรรมการ 40,000 40,000

กรรมการอิสระ 20,000 20,000

วาระท ี6

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท



เบียประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)

วาระท ี6

ปี 2561 ปี 2562

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท / ครัง) (บาท / ครัง)

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร (ทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร)

กรรมการบริหาร (ทีเป็นผูบ้ริหาร)

70,000

60,000

-

100,000

60,000

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

40,000

20,000

40,000

20,000

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

40,000

20,000

40,000

20,000

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ
10,000

5,000

10,000

5,000

ประธานกรรมการบริหารความเสียง

กรรมการบริหารความเสียง

10,000

5,000

10,000

5,000



“ขอเสนอ ให้จ่ายผลประโยชน์พิเศษ (โบนัส) ให้แก่ กรรมการบริษทั ยกเวน้เฉพาะ

กรรมการผูจ้ดัการ เป็นจาํนวนเงินทงัสิน ไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที

ประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยให้ประธานกรรมการบริษทั

เป็นผูจ้ดัสรรผลประโยชน์พิเศษสําหรับกรรมการ จึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมติักาํหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอทุกประการ”

วาระท ี6 



วาระท ี6

 พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติักาํหนดค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์พิเศษ ให้แก่

กรรมการสาํหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอทุกประการ ทงันี การกาํหนดค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์พิเศษ สาํหรับ

กรรมการดงักล่าวไดผ้า่นการกลนักรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และไดรั้บความเห็นชอบจากทีประชุม

คณะกรรมการแลว้

การลงมติ มติในวาระนีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงสองในสาม(2/3)ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุม



ปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี6



วาระท ี7

พจิารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562

(รายละเอยีดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 5 : ข้อมูลเกยีวกบัประวัตแิละประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี



วาระที 7

1. เสนอพิจารณาใหที้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตงั ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สํานักงาน อวีาย จํากดั ซึงมีประสบการณ์และความ

ต่อเนืองในการตรวจสอบบญัชีของบริษทั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2562   ดงัมีรายนาม

ต่อไปนี

1) คุณโสภณ เพมิศิริวลัลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 เป็นผู้สอบบัญชีกบับริษัทแล้ว 2 ปี และ/หรือ

2) คุณรุ้งนภา เลศิสุวรรณกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 เป็นผู้สอบบัญชีกบับริษัทแล้ว 2 ปี และ/หรือ

3) คุณพมิพ์ใจ มานิตขจรกติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 เป็นผู้สอบบัญชีกบับริษัทแล้ว 5 ปี และ/หรือ

4) คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 เป็นผู้สอบบัญชีกบับริษัทแล้ว 2 ปี และ/หรือ

5) คุณรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 เป็นผู้สอบบัญชีกบับริษัทแล้ว 2 ปี และ/หรือ

6) คุณอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 เป็นผู้สอบบัญชีกบับริษัทแล้ว 1 ปี 



รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล
2562

(ปีทนีําเสนอ)
2561 เพมิขึน/ลดลง

ค่าสอบบัญชี 1,620,000 1,550,000 70,000

ค่าบริการอืนๆ ไม่มี ไม่มี -

2. เสนอพิจารณาให้ทีประชุมผูถื้อหุ้น อนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 สําหรับบริษัทเป็น จํานวนไม่เกิน 1,620,000 

บาท และในกรณีทีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตอืนของสาํนกังานทาํหนา้ทีตรวจสอบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชี

ดงักล่าวได้

วาระที 7



วาระท ี7

พจิารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562

(รายละเอยีดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 5 : ข้อมูลเกยีวกบัประวัตแิละประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชี จาํนวน 6 ราย ตามรายละเอียดทีเสนอ

ขา้งตน้ แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2562 และอนุมติัให้กาํหนดค่าสอบ

บญัชีประจาํปี 2562 สําหรับบริษทัเป็นจาํนวนไม่เกิน 1,620,000 บาท (หนึงลา้นหกแสนสองหมืนบาทถว้น) และในกรณีทีผูส้อบ

บญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีได ้ให้บริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนของสํานักงานทาํหน้าที

ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้

การลงมติ มติในวาระนีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี7



วาระท ี8

พจิารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท



“คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทั

ในวงเงินไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท เพมิเตมิจากวงเงินเดิมซึงบริษทัไดรั้บอนุมตัิ

จากทปีระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จาํนวนไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท ให้แก่ผูล้งทุน 

โดยหุน้กูข้องบริษทั หากได้รับการอนุมตัจิากทปีระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

จะทาํให้บริษทัมวีงเงินการออกหุ้นกู้รวม 4,500 ล้านบาท

 

ปัจจุบนับริษทัไดอ้อกหุ้นกูแ้ลว้ จาํนวน 3 ครัง คงเหลือวงเงินเดิมสาํหรับการหุ้นกูเ้พียง 815.50 ลา้นบาท

โดยมีรายละเอียดการออกหุ้นกูด้งัต่อไปนี 

(1) หุ้นกูค้รังที 1/2561 จาํนวน 498.50 ลา้นบาท ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัที 17 มกราคม 2563 

(2) หุ้นกูค้รังที 2/2561 จาํนวน 1,200 ลา้นบาท ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัที 7 กนัยายน 2563

(3) หุ้นกูค้รังที 1/2562 จาํนวน 486 ลา้นบาท ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัที 21 มีนาคม 2564”

*วงเงินสาํหรับการออกหุ้นกูข้องบริษทัในปัจจุบนั (หลงัจากหกัวงเงินทีบริษทัออกหุ้นกูแ้ละยงัไม่มีการไถ่ถอนหุ้นกูด้งักล่าว) จาํนวน 

2,315.50 ลา้นบาท*

วาระที 8 : วตัถุประสงค์และเหตุผล



วาระที 8 : รายละเอียดเบืองต้นของหุ้นกู้

ประเภท หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุชือผูถื้อหรือไม่ระบุชือ ประเภทดอ้ยสิทธิ หรือ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรือไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มีหลกัประกนั หรือไม่มีหลกัประกนั ขึนอยูก่บัภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขาย หุน้กูใ้นแต่

ละครังตามความเหมาะสมและปัจจยัอืนๆ ทีเกียวขอ้ง

สกุลเงิน เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนในขณะทีมีการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 1,500 ลา้นบาทหรือในสกลุเงินอืนในจาํนวนทีเทียบเท่า ทงันีบริษทัฯ สามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิมเติม

และ/หรือออกและเสนอขายหุน้กูเ้พือทดแทนหุน้กูเ้ดิมทีมีการไถ่ถอนไปแลว้ไดภ้ายในวงเงินดงักล่าวโดยหุน้กูที้

บริษทั ออกจาํหน่ายแลว้ในขณะใดขณะหนึงจะตอ้งมีจาํนวนเงินไม่เกินวงเงินดงักล่าว

อายุ ไม่เกิน 5 ปีนบัตงัแต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว

การเสนอขาย เสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ใหแ้ก่ประชาชนทวัไป และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผู ้

ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหุน้กูท้งัจาํนวนหรือ

บางส่วนในคราวเดียวกนั หรือหลายครัง และหรือใน ลกัษณะหมุนเวียน (REVOLVING BASIS) ก็ได ้ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบ

อืนๆ และ/หรือ กฎหมายอืนๆ ทีเกียวขอ้งทีมีผลบงัคบัใชใ้นขณะทีออกและเสนอขายหุน้กูน้นั



วาระที 8 : รายละเอียดเบืองต้นของหุ้นกู้

อัตราดอกเบีย ขึนอยูก่บัตลาดตราสารหนี  ณ เวลาทีออกและเสนอขายหุน้กู้

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนครบกาํหนดและหรือบริษทัอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่

ถอนหุน้กูคื้นก่อนครบกาํหนดรวมถึงการซิอคืนหุน้กูด้งักล่าว ทงันี ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของหุน้กูที้

ไดอ้อกในคราวนนัๆ

ทงันีมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลทีคณะกรรมการ บริษทัมอบหมาย และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ มีอาํนาจใน

การกาํหนด หลกัเกณฑเ์งือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูต้ามทีเห็นสมควรทีตอ้งกาํหนดตามกฎหมาย เช่น 

ชือ ประเภท มูลค่าทีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย การแต่งตงัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนทีเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อาย ุ

วิธีการชาํระคืนเงินตน้ วิธีการจดัสรร ประเภทหลกัประกนั รายละเอียด การเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาํหนด รวมถึงการ 

นาํหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหรือสมาคมตราสารหนี  และ/หรือตลาด

รองอืนๆ ตลอดจนให ้อาํนาจดาํเนินการขออนุญาต เปิดเผยขอ้มูล และดาํเนินการอืนใดกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง การแต่งตงัทีปรึกษา หรือบคุคล

ทีเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้การเขา้ทาํการตกลงการลงนาม และ/หรือการแกไ้ขเอกสารสญัญาต่างๆ ทีเกียวขอ้ง และมีอาํนาจใน

การดาํเนินการใดๆ ทีเกียวเนืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูต้ามจาํเป็นและสมควร



วาระท ี8

พจิารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พิมเติมในวงเงินไม่เกิน 

1,500 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอขา้งตน้

การลงมติ มติในวาระนีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี (3/4) ของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน



ปิดรับบัตรลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี8



วาระท ี9

พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)




