
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565

วันศุกร์ท ี1 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแมนดารินเอ ชนั 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ เลขที 662 ถนนพระราม 4

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษทั ชีวาทัย จํากดั (มหาชน)



วาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564ซึงได้ประชุมเมือวันที 1 เมษายน 2564

วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564 

วาระที 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

วาระที 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2564

วาระที 5 พจิารณาอนุมัติเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระ

วาระที 6 พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2565

วาระที 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565

วาระที 8
พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททมีีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

จํานวนไม่เกิน 300,000,000 บาท

วาระประชุม



วาระท ี9
พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที 2 (CHEWA-W2) จาํนวนไม่เกิน 300,000,000 

หน่วย เพือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีจองซือและไดรั้บการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพทีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

วาระท ี10 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนทียงัไม่ไดจ้าํหน่ายของบริษทั

วาระท ี11
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. 

เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั

วาระท ี12 พิจารณาอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั

วาระท ี13 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั

วาระท ี14 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทั

วาระท ี15 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี)

วาระประชุม (ต่อ)



องค์ประชุม



วิธีการลงคะแนน

 ใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน

 รวบรวมบตัรลงคะแนนเสียงเพือนบัคะแนนให้ทีประชุมรับทราบในแต่ละวาระ

 การลงคะแนนในแต่ละวาระนนั จะใชร้ะบบ 1 หุน้ มี 1 เสียง และไม่ใชก้ารลงคะแนนเสียงแบบสะสม 

(CUMULATIVE VOTING)

ทังนี ผู้ถือหุ้นทมีาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง 

เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 

อย่างใดอย่างหนึง ในบัตรลงคะแนนทแีจกให้โดยจะมีตวัเลขกํากบัวาระไว้ทีมุมซ้ายบน

การพจิารณาแต่ละวาระการประชุม จะพจิารณาเรียงตามวาระ (จะไม่มีการสลบัวาระ)

สาํหรับผูถื้อหุน้ทีมอบฉันทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นนั บริษทัจะบนัทึก

คะแนน เห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามทปีระธานในทีประชุมเสนอ

โดยบริษัทได้ใช้ระบบบาร์โค้ด (BARCODE) มาช่วยในการรวบรวมผลการนับคะแนน



นโยบายการส่งเสริมการกํากบัดูแลกิจการทดีี

บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนหนา้ประชุม

 เสนอชือบุคคลทีเหมาะสม ทาํหนา้ทีกรรมการบริษทั  ตงัแต่วนัที 12 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวนัที 12 มกราคม 2565

ตามทีบริษทัไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงไดเ้ปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว พร้อมเงือนไข ไวบ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทัเป็นการล่วงหนา้แลว้ 

สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครังนี ไม่ปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอืนให้ทปีระชุมพจิารณา ส่งคําถาม

ล่วงหน้าก่อนประชุม รวมถึงเสนอชือบุคคลเป็นกรรมการบริษัท



วาระท ี1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

ซึงได้ประชุมเมือวนัท ี1 เมษายน 2564

(รายละเอียดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 1 : สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564)

การลงมติ

วาระนีจะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564  ไดมี้การบนัทึกอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอแจง้ใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว
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ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี1 



วาระท ี2 

พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของ

บริษัท สินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564

(รายละเอียดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 2 : รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2564)



โครงการทงัหมดของชีวาทยั

แผนการลงทุน ประจาํปี 2565

กลยุทธ์ และแผนการดาํเนินงาน สําหรับปี 2565

กลุ่มผลติภัณฑ์ของชีวาทยั

กจิกรรมสําหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิงแวดล้อม

กจิกรรมส่งเสริมหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2564

ภาพรวมของบริษัทในปี 2564 ทผ่ีานมา



กลุ่มผลติภัณฑ์ของชีวาทัย

HIGH-END MID-RANGE AFFORDABLECONDOMINIUM

HOME OFFICES
THB 5 – 7 M

AFFORDABLE TOWNHOMES 
& TWIN HOMES

THB 2 – 5 M

SINGLE DETACHED HOUSES 
THB 8 – 18 M

HIGH-END SINGLE 
DETACHED HOUSES

THB 20 – 40 M
HOUSING

JOINT 
VENTURE

KAMALA SENIOR LIVING 
(CHEWA 25%) 

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

(CHEWA 70%)



เปิดตัวโครงการ ประจําปี 2564

13

CHEWATHAI PINKLAO
593 UNITS 
VALUE 1,587 MB.

CONDOMINIUM

2
PROJECTS

CHEWATHAI HALLMARK LADPRAO –
CHOKCHAI 4 Ph. 1 
434 UNITS 
VALUE 1,100 MB. 



กจิกรรมสําหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน 

ชุมชน สังคมและสิงแวดล้อม ปี 2564



“ตระหนักและให้

ความสําคัญต่อการดูแล

รับผดิชอบชุมชน สังคม 

และสิงแวดล้อม”

“ส่งเสริมความสัมพนัธ์ที

ดีอย่างยงัยืนกับคู่ค้าและ

พนัธมิตรทางธุรกจิ”

“ธํารงรักษาและมุ่งมนั

พฒันาขีดความสามารถของ

ทรัพยากรบุคคลในองค์กร

อย่างต่อเนือง”

“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้

เปรียบเสมือนหุ้น

ส่วนชีวติ”

พนัธกจิ

(MISSION)

L
Nurture Life-partnerships

with customers

I
Invest continuously in

its human capital

F
Foster resilient bonds with 

business associates

Embrace utmost responsibility

towards its community & 

environment 

E



กจิกรรมบริษัทในการดูแลใส่ใจลกูค้าให้

เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ

• จดักิจกรรมตามเทศกาล เพือเสริมมงคลใน

เทศกาลตรุษจีน 2564 

• กิจกรรมทาํบุญ มีการนิมนตพ์ระสงฆจ์าก

วดัในพืนทีแต่ละโครงการ เขา้รับภตัรา

หารและสิงของเครืองใช ้เพือลดการ

เดินทางและความเสียงของลูกบา้นในแต่

ละโครงการ

L Nurture Life-partnerships  with customers

“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ”



กจิกรรมบริษัทในการดูแลใส่ใจลกูค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ (ต่อ)

• เพิมมาตรฐานการทาํงานของแม่บา้นและพนกังานรักษาความปลอดภยัในทุกโครงการ โดยจดัการฝึกอบรมเพือรับมือต่อเหตุฉุกเฉิน มีการซอ้มดบัเพลิงภายใน และ

ฝึกอบรมงานแม่บา้นเกียวกบัความปลอดภยัในช่วงโควิด 19โดยผูเ้ชียวชาญ

L Nurture Life-partnerships  with customers

“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ”



L Nurture Life-partnerships  with customers

“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ”

กจิกรรมบริษัทในการดูแลใส่ใจลกูค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ (ต่อ)

• กิจกรรมตรวจคุณภาพหอ้งพกัอาศยัใหลู้กคา้ในโครงการฟรี เพือความปลอดภยัของลูกคา้ ทงัระบบไฟฟ้า ประปา และระบบทวัไป  



L Nurture Life-partnerships  with customers

“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ”

กจิกรรมบริษัทในการดูแลใส่ใจลกูค้าให้เปรียบเสมือน

หุ้นส่วนชีวติ (ต่อ)

• ชีวาแคร์ร่วมกนัสนบัสนุนกิจกรรมตรวจสุขภาพให้

ฟรีในกิจกรรมต่างๆ  โดยร่วมกบัพนัธมิตรดา้น

สุขภาพ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลบางโพ เครือโรงพยาบาล

พญาไท และโรงพยาบาลเปาโล

• ชีวาแคร์ร่วมกบัมินิบิกซี จดับริการรถสะดวกซือ

เคลือนทีอาํนวยความสะดวกให้กบัลูกบา้นชีวาทยั

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19



กจิกรรมบริษัทในการดูแลใส่ใจลูกค้าให้

เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวิต

• จดัทีมผูเ้ชียวชาญเขา้พ่นฆ่าเชือโควิด-19 

ทุกโครงการของชีวาทยั 100%

• เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

เช่น การจดัเตรียมกระสอบทรายเพอืเป็น

แนวกนันาํ และ ยงัเตรียมเรือไวค้อย

บริการกรณีฉุกเฉินในโครงการ

L Nurture Life-partnerships  with customers

“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ”



กจิกรรมบริษัทในการดูแลใส่ใจลกูค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ (ต่อ)

• สนบัสนุนกิจกรรมการประชุมสามญัประจาํปี นิติบุคคลอาคารชุด และในทุกกิจกรรมของโครงการเก่าของชีวาทยั

L Nurture Life-partnerships  with customers

“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ”



L Nurture Life-partnerships  with customers

“ดูแลใส่ใจลูกค้าให้เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ”

กจิกรรมบริษัทในการดูแลใส่ใจลกูค้าให้

เปรียบเสมือนหุ้นส่วนชีวติ (ต่อ)

• เมือสถานการณ์ดา้นการระบาดของโควิด 19 ดี

ขึน มีการจดักิจกรรมชมภาพยนตส์าํหรับ

ลูกบา้นแบบ Exclusive และเวน้ระยะห่างเพือ

ความปลอดภยั

• ชีวาทยัร่วมมือกบัพนัธมิตรและร้านคา้ต่างๆ 

เพือจดัหาสิทธิพิเศษ และส่วนลดใหแ้ก่ลูกคา้

ทุกโครงการของชีวาทยั โดยรับสิทธิไดใ้น

ช่องทางของ Chewa Privilege



“ บริษัทมุ่งมนัในการพฒันาบุคลากรของบริษัท เพือเพมิขีดความสามารถในทุกด้าน อย่างต่อเนือง ”

I Invest continuously in its human capital

“ธํารงรักษาและมุ่งมนัพฒันาขดีความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนือง”

ปี 2564

จํานวนพนักงาน (คน) 140

พนักงานเข้าร่วมอบรม ต่อพนักงานทังหมด 98.23%

เฉลยีฝึกอบรม (ชัวโมง) 51.18 

อบรมจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกจิ 100%

อุบัติเหตุในงาน 0%

กรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกจิ 0%



I Invest continuously in its human capital

“ธํารงรักษาและมุ่งมนัพฒันาขดีความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนือง”

กจิกรรมสําหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิงแวดล้อม 2564 (ต่อ)

• กิจกรรมฝึกอบรมสาํหรับพนกังานภายในเพือการส่งต่อความรู้ระหวา่งพนกังาน Knowledge Sharing 



I Invest continuously in its human capital

“ธํารงรักษาและมุ่งมนัพฒันาขดีความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนือง”

กจิกรรมสําหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิงแวดล้อม 2564 (ต่อ)

• กิจกรรมฝึกอบรมภายนอกแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19สาํหรับพนกังาน เพือส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่พนกังานของบริษทัฯ



I Invest continuously in its human capital

“ธํารงรักษาและมุ่งมนัพฒันาขดีความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนือง”

กจิกรรมสําหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิงแวดล้อม 2564 (ต่อ)

• ภาพบรรยากาศกิจกรรมฝึกอบรมแบบออนไลนใ์นช่วงสถานการณ์โควิด-19สาํหรับพนกังานชีวาทยั ในช่วงปี 2564



I Invest continuously in its human capital

“ธํารงรักษาและมุ่งมนัพฒันาขดีความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างต่อเนือง”

กจิกรรมสําหรับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิงแวดล้อม 2564 (ต่อ)

• ทาํบุญวนัครบรอบวนัก่อตงั บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) ณ สํานกังานใหญ่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชนั 27 เมือวนัที 13 มีนาคม 2564  



F Foster resilient bonds with business associates

ประชุมผู้รับเหมา ทุกโครงการเป็นประจําทุกเดือน

“ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทดีอีย่างยงัยืนกบัคู่ค้าและพนัธมติรทางธุรกจิ”

โครงการแนวราบ 216 331,437,345.00                                    

โครงการแนวสูง 174 291,227,591.00                                    

รวม 390 622,664,936.00                                    

จํานวนคู่คา้  (ราย) มลูค่าจดัซอืจดัจา้ง (บาท)



บริษัท ชิค รีพบับลิค จาํกดั (มหาชน) บจก.สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริง จาํกดับริษทั ยเูวิร์ค 999 จาํกดั

 และ บริษทั นีโอ 727 จาํกดั

กจิกรรมสําหรับคู่ค้า และพนัธมิตรทางธุรกิจ 2564 (ต่อ)

• ผูบ้ริหารมีการพบปะคู่คา้และพนัธมิตรทางธุรกิจอยา่งต่อเนือง

F Foster resilient bonds with business associates

“ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทดีอีย่างยงัยืนกบัคู่ค้าและพนัธมติรทางธุรกจิ”



F Foster resilient bonds with business associates

“ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทดีอีย่างยงัยืนกบัคู่ค้าและพนัธมติรทางธุรกจิ”

กจิกรรมสําหรับคู่ค้า และพนัธมิตรทางธุรกจิ 2564 

• กิจกรรมผูบ้ริหารของบริษทัฯเขา้ตรวจเยยีมโครงการกบัร่วมคู่คา้ผูรั้บเหมาก่อสร้าง



F Foster resilient bonds with business associates

“ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทดีอีย่างยงัยืนกบัคู่ค้าและพนัธมติรทางธุรกจิ”

กจิกรรมสําหรับคู่ค้า และพนัธมิตรทางธุรกจิ 2564 

• ภาพกิจกรรมประชุมคู่คา้เพือควบคุม และตรวจสอบความคืบหนา้การก่อสร้างของโครงการ เพือคุณภาพของหอ้งพกัอาศยัทีมีคุณภาพใหลู้กคา้ของเรา



F Foster resilient bonds with business associates

“ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทดีอีย่างยงัยืนกบัคู่ค้าและพนัธมติรทางธุรกจิ”

กจิกรรมสําหรับคู่ค้า และพนัธมิตรทางธุรกจิ 2564 (ต่อ)

• บริษทัร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ร่วมรับฟังการบรรยายเกียวกบัการบริหารจดัการขยะ จากศูนยก์ารเรียนรู้สิงแวดลอ้มวดัจากแดง และ 

บริจาคขยะขวดพลาสติกเพือนาํไป upcycling เป็นผา้ไตรจีวร และ ชุด PPE สาํหรับพระสงฆป์ฏิบติัศาสนกิจ



F Foster resilient bonds with business associates

“ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทดีอีย่างยงัยืนกบัคู่ค้าและพนัธมติรทางธุรกจิ”

• ในภาวะการระบาดของโรคโค

วิด 19 พนักงานทุกคนร่วมกนั

จดัโครงการ “ จากหนึงใจผูใ้ห้ 

สู่หนึงใจผูรั้บ “ โดยพนักงาน

ทุกคน ร่วมส่งถุงยงัชีพให้แก่

คนงานของพนัธมิตรทางธุรกิจ

ของชีวาทัย  เ พือให้ผ่านพ้น

วกิฤติไปดว้ยกนั

กจิกรรมสําหรับคู่ค้า และพนัธมิตรทางธุรกจิ



กจิกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม 

• บริษทัมีการสร้างความสมัพนัธ์ทีดีกบัชุมชนรอบขา้งโครงการ โดยมีการเดินสาํรวจเพือติดตามผลกระทบจากการก่อสร้าง

และการอยูอ่าศยัของชุมชนอยา่งต่อเนือง

E Embrace utmost responsibility towards its community & environment 

“ตระหนักและให้ความสําคญัต่อการดูแลรับผดิชอบชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม”



E Embrace utmost responsibility towards its community & environment 

“ตระหนักและให้ความสําคญัต่อการดูแลรับผดิชอบชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม”

กจิกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม (ต่อ)

• กิจกรรมคดัแยกขยะขวดพลาสติกเพือนาํไปบริจาคใหห้น่วยงานทีนาํขยะกลบัไป upcycling ใหเ้กิดประโยชน์

โดยเฉพาะในช่วงโควดิ-19 ขยะขวดพลาสติกสามารถนาํกลบัไปเป็นวตัถุดิบแปรรูปเป็นเส้นดา้ยเพือนาํไปทอผืนผา้

สาํหรับทาํชุด PPE และถวายแก่พระสงฆใ์ชใ้นการปฏิบติัศาสนกิจ ณ.วดัจากแดง



E Embrace utmost responsibility towards its community & environment 

“ตระหนักและให้ความสําคญัต่อการดูแลรับผดิชอบชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม”

กจิกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม (ต่อ)

• กิจกรรมคดัแยกขยะกระดาษแขง็กล่องนาํตาลเพือส่งต่อไป upcycling เป็นเตียงสนามเพอืรองรับผูป่้วยติด

เชือในช่วงโควดิ-19 โดยความร่วมมือระหวา่งชีวาทยั และ SCG RECYCLE



E Embrace utmost responsibility towards its community & environment 

“ตระหนักและให้ความสําคญัต่อการดูแลรับผดิชอบชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม”

กจิกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม

• บริษทัร่วมกบั SCG ส่งทีมร่วมเป็นวิทยากรเพือใหค้วามรู้และสร้างแรงบนัดาลใจดา้นการจดัการขยะ ในงาน Thailand Sustainability Expo 2021 

ซึงเป็นกิจกรรมทีประชาสัมพนัธ์ใหค้นรุ่นใหม่หนัมาสนใจเกียวกบัปัญหาสิงแวดลอ้มโดยเฉพาะการบริหารจดัการขยะตามแนวคิด Circular 

economy



E Embrace utmost responsibility towards its community & environment 

“ตระหนักและให้ความสําคญัต่อการดูแลรับผดิชอบชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม”

กจิกรรมสร้างความสัมพนัธ์ชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม
• กิจกรรมสนบัสนุนทุนการศึกษา สนบัสนุนดา้นการเรียนและกีฬา โรงเรียนบา้นป่าเลา อ.แม่ทา จ.ลาํพนู



E Embrace utmost responsibility towards its community & environment 

“ตระหนักและให้ความสําคญัต่อการดูแลรับผดิชอบชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม”

กจิกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม

• สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ไดพ้ิจารณาคดัเลือกใหบ้ริษทัฯเป็นผูท้าํคุณประโยชนแ์ก่สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาพืนฐาน 

ประจาํปี 2564 เพียงรายเดียว



กจิกรรมส่งเสริมหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดี 
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

นักลงทุนสัมพนัธ์ ประจําปี 2564



กจิกรรมส่งเสริมหลักการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ในไตรมาส 3/2564 ปี 2564 นี บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิกแนว

ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against

Corruption หรือ CAC ) โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ซึงจะครบกําหนด

อกีครังในปี 2567 แสดงถึงอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกจิอย่างมีคุณธรรม ยึดมนั

ในความรับผดิชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลทดีี



กจิกรรมส่งเสริมหลักการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

ตลอดปี 2564 บริษัทยงัคงเฝ้าระวังความเสียงและตรวจสอบมาตรการควบคุมทมีีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน 

มีการจัดกจิกรรมอบรม “เสริมสร้างจรรยาบรรณและจริยธรรมเพือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร”

และการต่ออายุการรับรอง CAC เพือแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัตทิป้ีองกันการทุจริตอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ต่อไป

auditcommittee@chewathai.com

ช่องทางการร้องเรียน และแจง้เบาะแส

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน)

1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชนั 27 ยู

นิตดี  ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1260 กด 4

คุณฟ้อง บุญฟัง

boon-fung@hotmail.com  



กจิกรรมส่งเสริมหลักการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

ผลสํารวจโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2564 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) โดย สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

บริษัทได้รับคะแนนในระดบัดเีลศิ (Excellent)ตราสัญลกัษณ์ 5 ดาว 

แสดงให้เห็นว่า  บริษทัให้ความสําคญักบัการดาํเนินธุรกจิอย่างยงัยืน รวมถึงปรับบทบาทและภาวะผู้นําของ

คณะกรรมการในเชิงรุกมากขนึ ซึงเป็นไปตามหลกัการใน CG Code และสอดคล้องกบัความคาดหวังของนักลงทุน

Companies with very good CG Scoring



กจิกรรมส่งเสริมหลักการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

การประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํา ปี 2564



กจิกรรมส่งเสริมหลักการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี
นักลงทุนสัมพนัธ์ ประจําปี 2564

กจิกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ เพือเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่นักลงทุน สรุปได้ดงันี

Road ShowOpportunity Day Business Plan 2564 Site Visit



กจิกรรมส่งเสริมหลักการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี
นักลงทุนสัมพนัธ์ ประจําปี 2564

กจิกรรมประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้น ปี 2564



กจิกรรมส่งเสริมหลักการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี
นักลงทุนสัมพนัธ์ ประจําปี 2564

กจิกรรมแถลงแผนการดาํเนินงาน ปี 2564



กจิกรรมส่งเสริมหลักการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี
นักลงทุนสัมพนัธ์ ประจําปี 2564

กจิกรรม Roadshow พบบริษทัหลกัทรัพย์และนักลงทุน และกจิกรรม Opportunity Day



กจิกรรมส่งเสริมหลักการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี
นักลงทุนสัมพนัธ์ ประจําปี 2564

กจิกรรมผู้ถือหุ้นเยยีมชมกจิการ Company Visit



ผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจําปี 2564



ผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจําปี 2564
ผลประกอบการประจําปี 2564

หน่วย: ล้านบาทสรุปข้อมูลตัวเลขทสํีาคญั

ปี 2563 ปี 2564 เปลยีนแปลง
%

เปลยีนแปลง

มูลค่าโครงการทเีปิด 2,586 2,687 101 4%

ยอดขาย (Pre-sales) 2,238 2,685 447 20%

    รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,622 2,092 470 29%

    รายไดอ้ืนๆ 21 45 24 114%

รายได้รวม 1,643 2,137 494 30%

กําไรสุทธิ 120.43 70.13 (50.30)          -42%

ยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) 2,178 1,840 (338.00)        -16%



ผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจําปี 2564
ผลประกอบการประจําปี 2564

หน่วย: ล้านบาทรายได้จากผลการดําเนินงาน

ปี 2563 ปี 2564 เปลยีนแปลง
%

เปลยีนแปลง
GP %GP

โครงการแนวราบ 823                 722 (101)             -12%           191 27%

โครงการแนวสูง 799               1,371                572 72%           358 26%

รายไดอ้นืๆ 21 45 24 114%              -          -   

รายได้รวม 1,643 2,137 494 30% 549 26%



ผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจําปี 2564
ผลประกอบการประจําปี 2564

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,622.25       2,091.89           469.64              29%

    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 1,285.16       1,543.04           257.88 20%

กําไรขันต้น 337.09          548.85              211.76 63%

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน (93.36)           70.13                 163.49              175%

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 120.43 70.13                 (50.30)               -42%

ปี2564ปี2563 เปลยีนแปลง %



ผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจําปี 2564

บริษทัไดรั้บการอนุมติัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2562 ทาํให้บริษทัมีวงเงินการออกหุน้กูร้วม 4,500 ลา้นบาท 

ณ วนัท ี1 เม.ย.2565 บริษัทใช้วงเงนิสําหรับการออกหุ้นกู้

 (หลงัจากหักวงเงนิทบีริษัทออกหุ้นกู้และมกีารไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักล่าว) 

จํานวน 1,842.07 ล้านบาท  

คงเหลือวงเงิน จํานวน 2,657.93 ล้านบาท



กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงาน สําหรับปี 2565

2564 - SNAPSHOT

CHEWA – 2565 STRATEGIES

REVENUE FORECAST

2565 - New Normal becoming Normal



2ndyear of covid & Partial Lockdown

2564 - SNAPSHOT

•LOCKDOWN (เม.ย-พ.ย 2564)

•CURFEW ร้านอาหาร ร้านสะดวกซอื 
ตลาดสด หา้งเปิดเฉพาะซูเปอรม์ารเ์ก็ต

,ยาและเวชภณัฑ ์เปิดถึง 20:00 น. 

• WFH ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน

• TRAVEL  ลดการเดนิทางในพนืที
และงดการเดนิทางข้ามจังหวัด 

• PARTYหา้มจัดกิจกรรมทรีวมกลุ่ม
เกิน 5 คน

• ได้รับ VACCINE วัคซนีทดีี
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THAI ECONOMIC IMPACT

GDP 

IMPORT-EXPORT

CONSUMPTION

JOB LOSSES

NPLs
NPL in 2564 increased 2.97% to THB 530 BN; property 
segment contributed 17.33% of this amount. 

Unemployment rate at all time high in 2564 since 
COVID-19 at 1.93% grew 1.69% from 2563

Private consumption grew 0.3% in 2564,and is 
expected to grow 3.5%- 4.5% in 2565

2564 GDP growth of 1.9%

In 2564, the exports sector grew about 17.7%, the highest in 11 
years from the recovery of the global economy, while the 
imports sector grew about 16.6%
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แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2565 เตบิโต 15-20% 

BOT และ NESDC คาดแนวโน้มเศรษฐกจิไทย เตบิโต 3.5-4% 

มาตรการผ่อนคลาย LTV

มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอน และ จดจํานอง
58

2565 - New Normal becoming Normal



ABOVE AVERAGE
QUALITY, CHEWA CARE AFTER 

SALES SERVICE

CLEAR 
INVENTORIES

EXPLORE JV 
OPPORTUNITIES

CONTINUE TO BUILD BRAND 
AWARENESS VIA LOCAL MARKETING

PROMOTE CHEWA STRENGTHS

REDUCE SOME PROJECT 
LOANS TO ZERO

SHORT – TERM STRATEGIES 

CHEWA – 2565 STRATEGIES



62%
CONDO

38%
HOUSING

2565 Sales, Revenue and Net Profit Margin Target
REVENUE FORECAST

1,064 MB.

Target - THB 2,800 MB.

1,736 MB.

60
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CHEWATHAI HALLMARK
LADPRAO – CHOKCHAI 4 

Ph.2 380 UNITS 994 MB. 

1

2

COMPLETE IN : 4Q2565

CHEWATHAI PINKLAO

593 UNITS VALUE 1,587 MB.

COMPLETE IN : 2Q2565

UNDER CONSTRUCTION 
VALUE  2,581 MB.



2565  BACKLOG

1,840 MB.
Condominium 1,620MB
HOUSING 220MB

TOTAL BACKLOG

CondominiumHousing

CHEWATHAI  PINKLAO

593 UNIT
VALUE 1,587 MB.

CHEWATHAI 
HALLMAK
LADPRAO –

CHOKCHAI 4 Ph.2 

380 UNIT
VALUE 994 MB.

AS OF 31 Dec 2564

REVENUE FORECAST

CHEWATHAI 
HALLMARK

LADPRAO – CHOKCHAI 4 
Ph.1 

435 UNIT
VALUE 1,100 MB.

CHEWAROM 
NAKHON IN

VALUE 
1,593 MB.

CHEWAHOME
SUKSAWAT PRACHA U-THIT

VALUE  890 MB.

CHEWA 
HOME
RANGSIT-
PATHUM

VALUE 1,093 MB.

CHEWATHAI 
PHETKASEM 27

VALUE 

1,564 MB.



แผนการลงทุน ประจําปี 2565

LAND ACQUISITION PLAN

INVESTMENT SUMMARY



LAND ACQUISITION PLAN

แผนการลงทุน ประจําปี 2565

INVESTMENT 1,200 MB.

VALUE 5,000 MB.

6 PROJECTS 

TARGET TO ACQUIRE 
LAND STARTING 2565

2
VALUE 1,500 MB.

Chewarom

1
VALUE  700 MB

Chewathai 
Hallmark LITE  

2
VALUE  2,000 MB.

Chewathai 
Hallmark

1
VALUE  800 MB

Chewawan



PROJECT 
FINANCING 480 MB.

INTERNAL CASH FLOWS
/BONDS

720 MB.

INVESTMENT
1,200 MB.

65

PROJECT 
FINANCING

INTERNAL CASH FLOWS
/BONDS

480 MB.

Investment Summary
แผนการลงทุน ประจําปี 2565



โครงการทังหมดของชีวาทัย



26 PROJECTS

VALUE 24,998 MB.
(EXCLUDE OTIUM PHUKET)

CURRENT PROJECTS 2
VALUE 2,581 MB.

UNDER CONSTRUCTION

16
VALUE  15,062 MB.

C O M P L E T E D
& O N S A L E

8
VALUE  7,355 MB

S O L D O U T



CHEWAROM
RANGSIT-DONMUEANG

VALUE  475 MB.

CHEWATHAI
INTERCHANGE

VALUE 1,050 MB.

CHEWATHAI
RESIDENCE BANG PHO

VALUE 1,050 MB.

CHEWATHAI 
RAMKHAMHAENG

VALUE 1,100 MB.

THE SURAWONG

VALUE 350 MB.

HALLMARK
CHAENGWATTANA

VALUE 780 MB.

CHEWATHAI 
RATCHAPRAROP

VALUE 1,350 MB.

HALLMARK
NGAMWONGWAN

VALUE 1,200 MB.



CHEWATHAI PINKLAO

VALUE 1,587 MB.

CHEWATHAI 
HALLMARK 
CHARAN 13

VALUE  

430 MB.

CHEWATHAI 
PHETKASEM 27

VALUE 

1,564 MB.

CHEWATHAI 
RESIDENCE 

ASOKE

VALUE 

1,694 MB.

CHEWATHAI HALLMARK
LADPRAO – CHOKCHAI 4 

PHASE 1  1,100 MB. (VALUE 2,094)

CHEWATHAI 
KASET NAWAMIN

VALUE 1,700 MB.

CHEWATHAI
RESIDENCE THONGLOR 

VALUE  1,000 MB.

CONDOMINIUM



CHEWAROM 
NAKHON IN

VALUE 
1,593 MB.

CHEWAWAN
PINKLAO 

- SATHORN

VALUE 
1,200 MB.

CHEWAHOME
SUKSAWAT PRACHA U-THIT

VALUE  890 MB.

CHEWA HOME
KRUNGTHEP-PATHUM

VALUE 903 MB.

CHEWAHOME
WONGWAEN-LAMLUKKA

VALUE 700 MB.

CHEWA HOME
RANGSIT-PATHUM

VALUE 1,093 MB.

CHEWA BIZ HOME

VALUE 765 MB.

HOUSING



HEART SUKHUMVIT 62/1
(CHEWA 70%)

VALUE 160 MB.

OTIUM PHUKET
(CHEWA 25%)

VALUE 4,408 MB.

HEART SUKHUMVIT 36
(CHEWA 70%)

VALUE 270 MB.

JOINT VENTURE



ในปี 2565 นี บริษทั จะมีการจัดกจิกรรม Company Visit เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยยีมชม

กจิการ  หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ สามารถกรอกรายชือในแบบฟอร์มเข้าร่วมกจิกรรมกบั

เจ้าหน้าทขีองบริษทัได้ โดยกาํหนดการเงือนไขต่างๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป



THANK YOU
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วาระท ี2 

พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของ

บริษัท สินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564

(รายละเอียดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 2 : รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2564)

การลงมติ

วาระนีเป็นวาระเพือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการมีมติอนุมติัใหน้าํเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของ

บริษทั ในรอบปี 2564 ซึงพิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งและเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรูปแบบลิงค ์

QR Code ทีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันีแลว้
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วาระเพือทราบ

ไม่มี

การลงคะแนน



วาระท ี3 

พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

สินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564
(รายละเอียดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 2 : รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2564)



วาระท ี3  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจําปี 2564

“ บริษัทมีรายได้รวม จํานวน 2,136.67ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทกาํไรสุทธิ 70.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 41.77%

อตัรากาํไรสุทธิ 3.28%    (ปี 2563 7.33%) 

กาํไรต่อหุ้น 0.05 บาท (ปี 2563 0.09) 

จํานวนหุ้น 1,275.03 ล้านหุ้น

20.78%

GP

26.24%

SG&A

19.37% 23.96%

Y’2563
Y’2564

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 2564 2563 เปลยีนแปลง %
รายได ้
     รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 2,091.89      1,622.25      469.64         28.95           
     รายไดอ้นื 44.78           21.07           23.71           112.53         
รวมรายได ้ 2,136.67     1,643.32     493.35        30.02          
ค่าใชจ่้าย
     ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,543.04      1,285.16      257.88         20.07           
     ค่าใชจ้า่ยในการขาย 211.00         191.59         19.41           10.13           
     ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 202.84         202.07         0.77              0.38              
รวมค่าใชจ่้าย 1,956.88     1,678.82     278.06        16.56           
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการรว่มคา้ 179.79        (35.50) 215.29        606.45        
และบรษิทัรว่มค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าจ่ายภาษีเงินได ้

ส่วนแบง่กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการรว่มคา้ (6.13) (4.04) (2.09) (51.73)
ส่วนแบง่กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบรษิทัรว่ม (4.08) (7.85) 3.77              48.03           

กําไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 169.58        (47.39) 216.97        457.84        
ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน (78.26) (67.66) (10.60) 15.67           

กําไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 91.32          (115.05) 206.37        179.37        
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (21.19) 21.68           (42.87) (197.74)

กําไร(ขาดทุน)สุทธจิากการดาํเนินงาน 70.13          (93.37) 163.50        175.11         
กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํ เนินงานทียกเลิก -                   213.80        (213.80) (100.00)

กําไร(ขาดทุน)สุทธสํิาหรบังวด 70.13          120.43        (50.30) (41.77)

Y’2563
Y’2564



วาระท ี3  งบแสดงฐานะทางการเงนิ ประจําปี 2564

Y’2563 Y’2564

4,855.90

หนีสินรวม

4,822.12
33.77

1,904.37

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,860.89
43.49

สินทรัพย์รวม

77.26

Net IBDE ratio (times) 2.19    (Y’2563 2.18)

D/E ratio (times) 2.55    (Y’2563 2.59) 

AS OF 31 DEC 2564

หน่วย:ล้านบาท



วาระท ี3  งบแสดงฐานะทางการเงนิ ประจาํปี 2564

“ ณ วนัที  31 ธันวาคม 2564  บริษัทมีสินทรัพย์รวม จํานวน 6,760 ล้านบาท เพมิขึนจากปีก่อน 1.16% ”

สินทรัพย์รวม

 6,683 ลบ.

 6,760 ลบ. 

+1.16%

ปี 2563 ปี 2564

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวยีน

 ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 33.42ลา้นบาท เพิมขึน 10.7 เพมิขึน 46.77%

 สินทรัพยที์รับรู้จากตน้ทุนในการไดม้าซึงสญัญาทีทาํกบัลูกคา้ 22.38 ลา้นบาท 

เพิมขึน 19.46 ลา้นบาท เพมิขึน 666.44%

 สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 119 ลา้นบาท เพมิขึน 81.76 ลา้นบาท เพมิขึน 

219.55% 

 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 308.25 ลา้นบาท เพมิขึน 50.71%



วาระท ี3  งบแสดงฐานะทางการเงนิ ประจาํปี 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 6,760ลบ.  6,683 ลบ. 

ปี 2563 ปี 2564

+1.16%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินรวม

เพมิขนึ เนืองจาก บริษทัมีกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2564

เพมิขึน จากเงินกูย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินและการออกหุ้นกู ้เพือใชเ้ป็นเงิน

ลงทุนในการพฒันาโครงการในอนาคต

“ ณ วนัท ี 31 ธันวาคม 2564  บริษทัมหีนีสินรวม จาํนวน 4,855.90 ล้านบาท เพมิขึนจากปีก่อน 0.70% และ

ส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 1,904.37 ล้านบาท  เพมิขึนจากปีก่อน 2.34%”



วาระท ี3

อตัราส่วนหนีสินต่อทุน(D/E ratio) 

อตัราส่วนหนีสินทมีีภาระดอกเบยีต่อทุน

 (IBD ratio)

“อตัราส่วนหนีสินต่อทุน(D/E ratio) ลดลงเป็น 2.55 เท่า และอตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อทุน 

(IBD ratio) เพมิขึนเป็น  2.19 เท่า ”



วาระท ี3 

พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

สินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564

การลงมติ

มติในวาระนีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 ซึงไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตของบริษทั และผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
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ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี3



วาระท ี4 

พจิารณาอนุมัติการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564



วาระท ี4 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลจากงบการเงินเฉพาะกจิการ ในอตัราไม่ตํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษี และ

หลงัหักเงนิสํารองตามกฎหมาย รวมถึงเงนิสํารอง อืนๆ (ถ้าม)ี

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2564

กาํไรสะสมของงบเฉพาะกิจการ (บาท) 293,570,160 354,005,981

กาํไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ (บาท) 139,871,337 87,083,900

กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม (บาท) 120,438,980 70,133,670

จาํนวนหุน้สามัญทอีอกจาํหน่าย (หุน้) 1,275,027,883 1,275,027,883

เงนิปันผลจ่ายตอ่หุน้ 0.0209 0.0259

รวมเงนิปันผลจ่ายทงัสนิ (บาท) 26,648,083 33,091,881

อัตราการจ่ายเงนิปันผลตอ่งบการเงนิรวม (%) 22.13 47.18

อัตราการจ่ายเงนิปันผลตอ่งบเฉพาะกิจการ (%) 20.05 40.00

กาํไรต่อหุน้ของงบการเงินรวม (บาท) 0.09 0.05

กาํไรต่อหุน้ของงบเฉพาะกิจการ (บาท) 0.11 0.07



วาระท ี4 

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการดาํเนินงานปี 2564 จํานวนไม่เกนิ 33,091,881 บาท 

หรือคดิเป็น 0.0259 บาทต่อหุ้น

โดยกาํหนดรายชือผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) ทมีีสิทธิรับเงนิปันผลในวันท ี12 เมษายน 2565

 และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลวนัท ี29 เมษายน 2565



วาระท ี4 

พจิารณาอนุมัติการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

และจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564

การลงมติ

มติในวาระนีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2564 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของ

กาํไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวนเงิน 4,354,195 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.34 ของทุนจดทะเบียน และ

อนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.0259 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 33,091,881 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี หกัสํารองตามกฏหมายรวมถึงเงินสาํรองอืนๆ (ถา้มี) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพือสิทธิรับเงินปันผลในวันท ี12 เมษายน 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท ี29 เมษายน 2565
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ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี4



วาระท ี5 

พจิารณาอนุมัติเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระ

(รายละเอียดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 3 : รายนามและประวตัิของกรรมการทีเสนอชือให้ได้รับการแต่งตังแทนกรรมการทต้ีองออกตามวาระ)



วาระท ี5   พจิารณาอนุมตัเิลือกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกจากตาํแหน่งตามวาระ

1. นายชาตชิาย พานิชชีวะ
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสียง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ

กรรมการทจีะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จาํนวน 2 ท่าน



กรรมการทจีะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จาํนวน 2 ท่าน

1.นายชาติชาย พานิชชีวะ

ตําแหน่ง : ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั

อายุ 60 ปี

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตงั : กรรมการ

จํานวนปีทเีป็นกรรมการ : 14 ปี 1 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วนัท ี13 มีนาคม 2551)

การศึกษา

• ปริญญาโท สาขาการคา้ระหวา่งประเทศ และ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยั ซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์

สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลยั ซาน ฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา

• อนุปริญญา สาขาศิลปะศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ จาก วิทยาลยัโรเจอร์ วิลเลียมส์ รัฐโรดไอร์แลนด์

สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทํางาน

• ทีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

• เลขาธิการ สหพนัธ์ผูผ้ลิตแกว้และกระจกแห่งอาเซียน

• รองประธาน กลุ่มแกว้และกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• รองประธานกรรมการ บริษทั สยามทรี ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั

• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั กระจกไทยอาซาฮี จาํกดั (มหาชน)

• สมาชิกพิเศษ The International Commission on Glass
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กรรมการทจีะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จาํนวน 2 ท่าน

ประสบการณ์การทํางาน (ต่อ)

• ทีปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ทีปรึกษาคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผูแ้ทนราษฎร

• กรรมการ บริษทั เคมีการตลาด จาํกดั

• กรรมการทีปรึกษาศูนยบ์ริหารธุรกิจยงัยนื คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

• ประธานกรรมการบริหาร บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั จาํกดั (Hertz)

• ประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมแกว้และกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• รองประธาน สายงานส่งเสริมการคา้การลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน

• กิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน จาํนวน 5 แห่ง

• กิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จาํนวน 23 แห่ง

การถือหุ้นในบริษัท : 2,076,923 หุ้น สัดส่วน 0.16% (ณ 30 ธันวาคม 2564)
1.นายชาติชาย พานิชชีวะ



กรรมการทจีะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จาํนวน 2 ท่าน

ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ, ประธานกรรมการบริหารความเสียง

อายุ  69 ปี

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ, ประธานกรรมการบริหารความเสียง

จํานวนปีทเีป็นกรรมการ 7 ปี 2 เดือน (เข้าเป็นกรรมการ วันท ี18 มีนาคม 2558)

การศึกษา

• ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทํางาน

• กรรมการ บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั

• รองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ สายงานแผนงานและการเงิน บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบญัชี

• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอส เอน็ เซอร์วิส โซลูชนั จาํกดั

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการอืน

• กิจการทีเป็นบริษทัจดทะเบียน จาํนวน 2 แห่ง

• กิจการทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน -ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง-

การถือหุ้นในบริษัท *: 46 หุน้ สัดส่วน 0.00% (ณ 31 ธนัวาคม 2564)

* หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุน้ของคู่สมรส

2.นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี



วาระท ี5 

การลงมติ

มติในวาระนีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัซึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ให้เสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตงัให้กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทงัสอง

ท่าน คือ (1) นายชาติชาย พานิชชีวะ และ (2) นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง 

พจิารณาอนุมัติเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระ

(รายละเอียดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 2 : รายนามและประวตัิของกรรมการทีเสนอชือให้ได้รับการแต่งตังแทน

กรรมการทต้ีองออกตามวาระ)
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ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี 5.1



ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี 5.1



ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี 5.1



ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี 5.2



วาระท ี6 

พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2565



วาระท ี6  

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2565 ทเีป็นตัวเงนิในอตัราเท่ากบัปี 2564 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั

ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2564 (บาท/เดือน) ปี 2565 (บาท/เดือน)

ประธานกรรมการ 60,000 60,000

กรรมการ 10,000 10,000

กรรมการอิสระ 10,000 10,000

เบยีประชุม ปี 2564 (บาท/ครัง) ปี 2565 (บาท/ครัง)

ประธานกรรมการ 60,000 60,000

กรรมการ 40,000 40,000

กรรมการอิสระ 20,000 20,000



วาระท ี6 

เบียประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564   (บาท / ครัง) ปี 2565  (บาท / ครัง)

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร (ทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร)

กรรมการบริหาร (ทีเป็นผูบ้ริหาร)

100,000

60,000

-

100,000

60,000

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

40,000

20,000

40,000

20,000

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

40,000

20,000

40,000

20,000

ประธานกรรมการกาํกับดูแลกจิการ

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ

10,000

  5,000

10,000

  5,000

ประธานกรรมการบริหารความเสียง

กรรมการบริหารความเสียง

10,000

  5,000

10,000

  5,000



วาระท ี6 

ผลประโยชน์อืนใด

คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ยกเว้นเฉพาะกรรมการผู้จัดการ

ผลประโยชน์อืนใด ปี 2564 ปี 2565

โบนัสกรรมการ กําหนดค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสใ ห้แ ก่

กรรมการ ยกเวน้ กรรมการผูจ้ ัดการ เป็นจาํนวน

เงินทงัสินไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนเงินเทียบเท่า

เงินปันผลทีประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 266,480.83 

บ า ท  โ ด ย ใ ห้ ป ร ะ ธ า น บ ริ ษัท เ ป็ น ผู ้จ ัด ส ร ร

ผลประโยชน์พิเศษสาํหรับกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสให้แก่กรรมการ 

ยกเวน้ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นจาํนวนเงินทงัสินไม่เกิน

ร้อยละ 1 ของจาํนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลทีประกาศ

จ่าย หรือ ไม่เกิน 330,918.81 บาท โดยให้ประธาน

บริษัทเ ป็นผู ้จ ัดสรรผลประ โยชน์ พิ เ ศษสําห รับ

กรรมการ

อืนๆ -ไม่มี- -ไม่มี-



วาระที 6 

พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2565

การลงมติ

มติในวาระนีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทงัหมด

ของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2564 ในอตัราเท่ากบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอทุกประการ  

ทงันี การกาํหนดค่าตอบแทน และ ผลประโยชน์พิเศษ สําหรับกรรมการดงักล่าวไดผ้่านการกลนักรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และไดรั้บความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการแลว้
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ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี 6



วาระท ี7 

พจิารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565

(รายละเอียดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 5 : ข้อมูลเกยีวกบัประวตัิและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี)



วาระท ี7 

เสนอพิจารณาให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตงั ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สํานักงาน อวีาย จํากดั ซึงมีประสบการณ์และความต่อเนืองในการตรวจสอบบัญชี

ของบริษัท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2565 จํานวน 3 ราย มีรายนามต่อไปนี

1) นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นผูส้อบบญัชีกบับริษทัแลว้ 8 ปี เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ

2) นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นผูส้อบบญัชีกบับริษทัแลว้ 5 ปี เลขทะเบียน 5659 และ/หรือ

3) นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014 



วาระท ี7 

“ เสนอพจิารณาให้ทีประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 สําหรับบริษทัเป็น จํานวนไม่เกนิ 

1,550,000บาท โดยไม่มีค่าบริการอืนเพมิเติม ”

ในกรณีทผู้ีสอบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัตหิน้าทไีด้ ให้บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด จดัหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอืนของ

สํานักงานทําหน้าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2565

ค่าสอบบัญชี (Audit fee) 1,550,000 บาท 1,550,000 บาท

ค่าบริการอืน (Non-audit fee)  -ไม่มี- -ไม่มี-



วาระท ี7 

พจิารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565
(รายละเอียดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 5 : ข้อมูลเกยีวกบัประวตัิและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี)

การลงมติ

มติในวาระนีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชี จาํนวน 3 ราย ตามรายละเอียดทีเสนอขา้งต้น แห่งบริษทั 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2565 และอนุมติัใหก้าํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 สําหรับบริษทัเป็นจาํนวนไม่เกิน 

1,550,000 บาท และในกรณีทีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหบ้ริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนของ

สํานกังานทาํหนา้ทีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ

จดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา
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ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี 7



วาระท ี8 

พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัททีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

จํานวนไม่เกนิ 300,000,000 บาท
(รายละเอียดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 12 : สรุปรายละเอยีดทสํีาคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพทอีอกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง

สภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถิอหุ้น (Right Offering) )



วาระท ี8 : 

• วัตถุประสงค์การใช้เงินเพือเป็นเงินทุนเพมิเติมในโครงการทีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอยีดการใช้เงนิ ดังนี 

• โครงการคอนโด ชีวาทัย ปินเกล้า เป็นเงนิจํานวนไม่เกนิ 100.00 ล้านบาท เพือนําไปเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสิงปลกูสร้างและสาธารณูปโภค

ในโครงการ และ

• โครงการคอนโด ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว - โชคชัย 4 จํานวนไม่เกิน 200.00 ล้านบาท เพือนําไปเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสิงปลูกสร้าง

และสาธารณูปโภค ในการขยายโครงการเฟสท ี2

 

• บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทีออกใหม่ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททีมีสิทธิได้รับการจัดสรรตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวน 4,251 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคํานวณให้ตัดทิงทุกกรณี จํานวน

รวมทังสินไม่เกิน 300,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าทีเสนอขายรวมทังสินไม่เกิน 300,000,000 

บาท โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดทีถือหุ้นตํากว่า 4,251 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซือเกินสิทธิ

ของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ 

หรือสละสิทธิไม่จองซือหุ้นกู้แปลงสภาพทีเสนอขายในครังนีก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นทีจองซือตามสิทธิจน

ครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนทีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นทีจองซือ

และชําระเงนิค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกนิสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลกัเกณฑ์ ดังนี



วาระท ี8 :

 

1) ในกรณีทจีํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพทีผู้ถือหุ้นเดิมจองซือเกนิกว่าสิทธิของตนมีจํานวนมากกว่าจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนทีสามัญเดิมของผู้

ถือหุ้นทีจองซือเกนิสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดําเนินการไปจนกระทังไม่มีหุ้นกู้

แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร

2) ในกรณีทจีํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพทีผู้ถือหุ้นเดิมจองซือเกนิกว่าสิทธิของตนมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนทีเหลือดังกล่าว ให้

จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนทีเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทีได้จองซือเกนิสิทธิและชําระเงนิค่าจองซือหุ้นกู้แปลงสภาพ

• ในการนี เสนอให้ทปีระชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พจิารณากําหนดวนักําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record D

ate) เพือกาํหนดสิทธิผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซือหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ในครังนีต่อไป

• การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครังนี จะทําให้บริษัทสามารถระดมทุนโดยมีต้นทุนทางการเงินทีเหมาะสมทีสุด และยังไม่เกิดผล

กระทบ Dilution ทันที โดยผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึน เนืองจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลง

สภาพทีกําหนดไว้ไม่ตํากว่าราคาตลาดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะไม่เกิดขึน 

เนืองจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทังจํานวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททีมีสิทธิได้รับการจัดสรร



วาระท ี8 : 

• อย่างไรก็ดี ในกรณีทีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทังจํานวนจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออก

เสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกาํไร ดังนี

• ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 16.39%

• ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)  16.39%

• เมือเทียบผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นกบัความคุ้มค่าทีผู้ถือหุ้นจะได้รับในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนีทมีีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ใน

อนาคต ถ้าหากยงัไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกบัเจ้าหนีสามัญของ

บริษัท และจะได้รับดอกเบียตามทกีาํหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และเมือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือ เป็นไปตาม

เงือนไขทีกาํหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามสัดส่วนทีกาํหนดไว้ ทําให้ผู้

ถือหุ้นของบริษัท ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกําไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต

• ทงันี ได้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือบุคคลที

คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าทบีริหารมอบหมาย มีอํานาจในการกาํหนดรายละเอียด แก้ไข หรือ

ดําเนินการใด ๆ อนัจําเป็นและเกยีวเนืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพือให้เป็นไปตามทกีฎหมายกําหนด



วาระท ี8 :

1) กําหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงือนไขอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความ

เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อกําหนดและ

เงือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วนัทีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าทีตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จํานวนหุ้นสามัญเพือ

รองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบีย การคํานวณและวิธีการชําระดอกเบีย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลง

สภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วนัสินสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้น

กู้แปลงสภาพ หรือการกําหนดเหตุการณ์ทีบริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิมเติมเพือรองรับการเปลียนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ

เงือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ

2) เจรจา ตกลง เข้าทํา แก้ไข เพิมเติม ลงนามในสัญญา คําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย 

และเอกสารต่าง ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน

ทอีอกเพือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึงรวมถึงการติดต่อ การยืน การแก้ไข การเพมิเติม การลงนาม

ในคําขออนุญาต คําขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสํานักงานกํากับหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานทีเกยีวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง 

สภาพ การนําหุ้นสามัญเพมิทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ



วาระท ี8 :

3) มอบอาํนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอาํนาจช่วงเพือกระทําการและดําเนินการทกีาํหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทและ

4) ดําเนินการอืนใดอนัจําเป็นและสมควรทีเกียวข้องกบัการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพือให้การดําเนินการ

ตามทรีะบุไว้ข้างต้นสําเร็จลุล่วง



วาระท ี8 

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษทัทมีีสิทธิ

ได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวนไม่เกนิ 300,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัทีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จาํนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีเสนอขายไม่เกิน 300,000,000 บาท เพือเป็นเงินทุนเพิมเติมใน

โครงการทีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดสําหรับแผนการใชเ้งิน ดงันี เพือใชใ้นโครงการคอนโด ชีวาทยั ปินเกลา้ เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 100.00 ลา้นบาท

โดยนาํไปเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับสิงปลูกสร้างและสาธารณูปโภคในโครงการ และเพือใชใ้นโครงการคอนโด ชีวาทยั ฮอลลม์าร์ค ลาดพร้าว - โชคชยั 4 เป็นจาํนวนเงินไม่

เกิน 200.00 ลา้นบาท โดยนาํไปเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับสิงปลูกสร้างและสาธารณูปโภค ในการขยายโครงการเฟสที 2 ทงันี การออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพครังนี

ถือเป็นการวางรากฐานและเพิมความแขง็แกร่งใหท้งัโครงสร้างทางการเงินในโครงการต่างๆ ของบริษทัและสัดส่วนหนีสินต่อทุนของบริษทัในอนาคต และทาํให้ผูถื้อ

หุน้ของบริษทั มีโอกาสลงทุนในบริษทัเพิมในราคาเหมาะสม

การลงมติ
มติในวาระนีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
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ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี 8



วาระท ี9 

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทจีะซือหุ้นสามัญของบริษัท ครังท ี2 

(CHEWA-W2) จํานวนไม่เกนิ 300,000,000 หน่วย เพือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทจีองซือและได้รับการ

จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทเีสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน (Right Offering)

(รายละเอียดปรากฏในสิงทส่ีงมาด้วย 13 : สรุปรายละเอยีดเบืองต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของ บริษัท ชีวาทัย จํากดั 

(มหาชน) ครังท ี2 ( CHEWA-W2) ทอีอกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทีจองซือและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตาม

สัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น)
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วาระท ี9 

• เพือเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางดา้นการเงินของบริษทั บริษทัจึงดาํเนินการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะ

ซือหุ้นสามญัของบริษทั ครังที 2 (CHEWA-W2) ชนิดระบุผูถ้ือ และสามารถโอนเปลียนมือได ้ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมทีจองซือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

และไดรั้บจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นทีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

ต่อ 1,000 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 2 (CHEWA-W2) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) จาํนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย โดยใบสําคญั

แสดงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ1 ปี  นบัจากวนัทีไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีอตัราการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น 

และมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 1.20 บาทต่อหุ้น (ยกเวน้กรณีการปรับราคาใชสิ้ทธิ)

• มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร หรือ บุคคลทีคณะกรรมการบริษทั 

หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ทีบริหารมอบหมาย เป็นผูม้ีอาํนาจในการกาํหนดและเปลียนแปลงหลกัเกณฑ ์เงือนไขและ

รายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 2 (CHEWA-W2)  ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควรและภายใตอ้าํนาจที

กฎหมายกาํหนด อาทิ การจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 2 (CHEWA-W2)  เป็นตน้ รวมทงัมีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ 

อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกียวเนืองกบัการออกขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังที 2 (CHEWA-W2) ไดทุ้กประการ ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการ

ติดต่อจดัทาํ ลงนาม รับรอง สลกัหลกั และ/หรือส่งมอบซึงเอกสารต่าง ๆ ทีจาํเป็นหรือเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ครังที 2 (CHEWA-W2)  และการนาํใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 2 (CHEWA-W2) เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และการแต่งตงัผูรั้บมอบอาํนาจช่วง เป็นตน้ 
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั

ครังที 2 (CHEWA-W2) จาํนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย เพือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทีจองซือและไดรั้บการจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนจาํนวนหุ้นทีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) รวมทงัเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา

มอบอาํนาจตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้

การลงมติ

วาระนีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทจีะซือหุ้นสามัญของบริษัท ครังที 2 

(CHEWA-W2) จํานวนไม่เกนิ 300,000,000 หน่วย เพือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทจีองซือและได้รับการ

จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทเีสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน (Right Offering)

วาระท ี9 
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ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี 9



วาระท ี10 

พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนทยีงัไม่ได้จาํหน่ายของบริษทั
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วาระท ี10 

• บริษทัมีหุน้สามญัจดทะเบียนทียงัมิไดอ้อกจาํหน่าย ซึงคงเหลือจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนให้กบัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน (Right 

Offering) ตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 รวมถึงหุน้สามญัจดทะเบียนทีเหลือจากการจดัสรรเพือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล

และการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที 1 (CHEWA-W1) ทีครบกาํหนดอายไุปเมือวนัที 28 

พฤศจิกายน 2562 รวมเป็นจาํนวนหุน้ทงัสิน 1,032,664,424 หุ้น ดงันนั บริษทัจึงตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนเพือตดัหุน้ทียงัไม่ได้

ออกจาํหน่ายและไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าว

• โดยบริษทัมีความประสงคจ์ะลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 1,032,664,424.00  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน

2,307,692,307.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 2,307,692,307  หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชาํระแลว้

จาํนวน 1,275,027,883.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนทียงัมิได้

จาํหน่าย ซึงคงเหลือจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วน (Right Offering) ตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2561 จาํนวน 282,664,196 หุ้น รวมถึงหุน้สามญัจดทะเบียนทีเหลือจากการจดัสรรเพือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลอีกจาํนวน 928 

หุ้น และการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที 1 (CHEWA-W1) ทีครบกาํหนดอายไุปเมือวนัที 28 

พฤศจิกายน 2562 จาํนวน 749,999,300 หุ้น รวมเป็นจาํนวนทงัสิน 1,032,664,424 หุ้น
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วาระท ี10 

การลงมติ

วาระนีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนทียงัไม่ไดจ้าํหน่ายของบริษทัจากทุนจด

ทะเบียนเดิมจาํนวน 2,307,692,307.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 2,307,692,307  หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 1,275,027,883.00 บาท แบ่งออกเป็น 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ) 

พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนทยีงัไม่ได้จําหน่ายของบริษทั
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ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี 10



วาระท ี11 

พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 

ขอ้ 4. เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
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“ขอ้ 4.ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,275,027,883 บาท (หนึงพนัสองร้อยเจด็สิบหา้ลา้นสองหมืนเจด็พนัแปดร้อยแปดสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น 1,275,027,883 หุน้ (หนึงพนัสองร้อยเจด็สิบห้าลา้นสองหมืนเจด็พนัแปดร้อยแปดสิบสามหุน้)

มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หนึงบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุน้สามญั 1,275,027,883 หุน้ (หนึงพนัสองร้อยเจด็สิบห้าลา้นสองหมืนเจด็พนัแปดร้อยแปดสิบสามหุน้)

หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (-)”

เพือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัขา้งตน้ บริษทัตอ้งดาํเนินการการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทัขอ้ 4. โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปนี และใหบุ้คคลทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจแกไ้ขและเพิมเติมถอ้ยคาํเพือให้เป็นไปตามคาํสังของ

นายทะเบียน ดงันี

วาระท ี11 
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพือให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยให้บุคคลทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจแกไ้ขและเพิมเติมถอ้ยคาํเพือใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของนาย

ทะเบียน

การลงมติ

วาระนีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมตักิารแก้ไขเพมิเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั

 ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระท ี11 
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ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี 11



วาระท ี12 

พิจารณาอนุมติัการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทั
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เพือรองรับการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพและการออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั

ครังที 2  (CHEWA-W2) บริษทัจึงมีความประสงคจ์ะเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจาํนวน 550,000,000 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,275,027,883 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ

1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,825,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,825,027,883 หุ้น มูลค่าหุน้

ละ 1.00 บาท เพือรองรับการออกเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวน 250,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบสาํคญั

แสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที 2  (CHEWA-W2) จาํนวน 300,000,000 หุ้น

วาระท ี12 

พิจารณาอนุมติัการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทั
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจาํนวนทงัสิน

550,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,275,027,883 หุ้น มูล

ค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,825,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1,825,027,883 

หุ้น มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 550,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท

การลงมติ

วาระนีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระท ี12 
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ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี 12



วาระท ี13 

พจิารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษทั
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เพือให้สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัขา้งตน้ บริษทัตอ้งดาํเนินการการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทั ขอ้ 4. โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปนี และใหบุ้คคลทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ข

หนงัสือบริคณห์สนธิทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจแกไ้ขและเพิมเติมถอ้ยคาํเพือให้เป็นไป

ตามคาํสงัของนายทะเบียน ดงันี

“ขอ้ 4.ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,825,027,883 บาท (หนึงพนัแปดร้อยยสิีบหา้ลา้นสองหมืนเจด็พนัแปดร้อยแปดสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น 1,825,027,883 หุน้ (หนึงพนัแปดร้อยยสิีบหา้ลา้นสองหมืนเจด็พนัแปดร้อยแปดสิบสามหุน้)

มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (หนึงบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุน้สามญั 1,825,027,883 หุน้ (หนึงพนัแปดร้อยยสิีบหา้ลา้นสองหมืนเจด็พนัแปดร้อยแปดสิบสามหุน้)

หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (-)”

วาระท ี13 
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. 

เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยให้บุคคลทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ข

หนงัสือบริคณห์สนธิทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ มีอาํนาจแกไ้ขและเพิมเติมถอ้ยคาํเพือใหเ้ป็นไปตามคาํสงั

ของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระท ี13 

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกบัการเพมิ

ทุนจดทะเบยีนของบริษทั
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ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี 13



วาระท ี14 

พจิารณาอนุมัติจดัสรรหุ้นสามัญเพมิทุนของบริษัท

(รายละเอียดปรากฏในสิงทีส่งมาดว้ย 14 : แบบรายงานการเพิมทุน)
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• สืบเนืองจากวาระที 12 ซึงมีการพิจารณาอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั อีกจาํนวนทงัสิน 550,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจาํนวน

1,275,027,883 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,275,027,883 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,825,027,883 บาท

แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,825,027,883 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 550,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้

ละ 1.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพมิทุน (F53-4) สิงทีส่งมาดว้ย 14

• บริษทัจึงเสนอใหอ้นุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 550,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพือรองรับการออก

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที 2 (CHEWA-W2) โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี

1) จดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 250,000,000 หุน้ เพือรองรับการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัทีมีสิทธิ

ไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) จาํนวนรวมทงัสินไม่เกิน 300,000 หน่วย โดยกาํหนดราคาหนา้ตวั 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วย

หุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าทีเสนอขายรวมทงัสินไม่เกิน 300,000,000.00 บาท

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 300,000,000 หุน้ เพือรองรับการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที 2 

(CHEWA-W2) จาํนวนรวมทงัสินไม่เกิน 300,000,000 หุน้ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วย

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ครังที 2  (CHEWA-W2)  คิดเป็นจาํนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย

พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทั

วาระท ี14 
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุน จาํนวนหุน้รวมทงัสินไม่เกิน

550,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพือ 1) รองรับการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ 2) รองรับการออกเสนอ

ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที 2 (CHEWA-W2) โดยมีรายละเอียดตามทีเสนอทุกประการ

การลงมติ

วาระนีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระท ี14 

พจิารณาอนุมัติจดัสรรหุ้นสามัญเพมิทุนของบริษัท
(รายละเอียดปรากฏในสิงทีส่งมาดว้ย 14 : แบบรายงานการเพิมทุน)
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ปิดรับบัตร

ลงคะแนนเสียง

สําหรับวาระท ี 14



วาระท ี15 

พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้าม)ี

• วาระนีเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุ้นเสนอเรืองอืนทีนอกเหนือจากระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือ

เชิญประชุม หรือใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามขอ้สงสยัเพิมเติม และ/หรือ เพือให้คณะกรรมการบริษทัไดชี้แจงขอ้

ซกัถามหรือขอ้สงสยั เพิมเติม ในการนี ขอให้อยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกฎหมายกาํหนด
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THANK YOU


