บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
Chai Watana Tannery Group Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
Annual General Meeting of Shareholders Invitation Letter

ประจําปี 2563
of 2020

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
On July 22, 2020 At 02:00 PM
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Company’s Conference Room, Building 10, 2nd Floor, Chai Watana Tannery Group Public
Company Limited
No. 419-420 Moo 6, Buddharuksa Road, Phraeksa Sub-district, Muang District, Samut Prakarn Province 10280

“ งดแจกของชําร่วย ” เพื่ อให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่ หน่ วยงานกํากับ ดูแลได้ รณรงค์ให้ ลด/เลิ กการแจกของ
ชําร่วยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงจัดคูปองอาหารว่างไว้รบั รองเฉพาะผู้ถือหุ้นและ
ผูร้ บั มอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. (Registration At 01:00 PM)
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่ง
พิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย “”””””
To speed up the registration process, Please bring the Registration Form,
which has Barcode, to show the registration staff on the meeting day.

“

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมูท่ ่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

ที่ สก. 12/2563
วันที่ 5 มิถุนายน 2563
เรือ่ ง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563
ท่านผูถ้ อื หุน้

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้มมี ติให้กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชัน้ 2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา
แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10280 เพือ่ พิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
การประชุ ม วิส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครัง้ ที่ 1/2562 ได้ จ ัด ขึ้น เมื่ อ วัน ที่
16 ธันวาคม 2562 โดยมีสาํ เนารายงานการประชุมทีแ่ นบมานี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็น ควรเสนอรายงานการประชุ ม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษทั เห็นว่าได้มกี ารบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ให้ท่ปี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ดังกล่าว

วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
รายงานผลการดําเนิ น งานของบริษัท ในรอบปี 2562 ปรากฏใน
รายงานประจําปี ทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ใน
รูปแบบ QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษทั ประจําปี 2562

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี 2562 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ทีก่ าํ หนดให้
บริษทั ต้องจัดทํางบการเงินประจําปี สิน้ สุด ณ รอบปีทผ่ี ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้วเสนอ
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบ QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิน
ประจําปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่าน
การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั แล้ว
1

วาระที่ 4

พิ จารณาการงดจ่ายเงิ นปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เนื่ อ งจากบริษัท ต้ อ งรัก ษากระแสเงิน สดไว้แ ละเพื่อ รองรับ ผล
กระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้
บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ อื หุน้ กูส้ าํ หรับ “หุน้ กูบ้ ริษทั
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” ในข้อ 7.9 ที่
กํ าหนดว่า “ผู้อ อกหุ้น กู้แ ละ/หรือบริษัท ย่อ ยจะต้อ งไม่จ่า ยเงิน ป นั ผลให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ของตน หากการ
จ่ายเงินปนั ผลนัน้ จะเป็ นเหตุทําให้ผูอ้ อกหุน้ กู้ไม่สามารถชําระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย หรือผูอ้ อกหุน้ กู้
ผิดนัดชําระหนี้ใด ๆ ตามหุน้ กูน้ ้ีซง่ึ การไม่ชาํ ระ การผิดนัดหรือผิดเงือ่ นไขดังกล่าวยังไม่ได้รบั การแก้ไข”
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปนั ผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2562

วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จํานวน 61,904,796 หุ้น จากเดิ มทุน
จดทะเบี ยน 692,007,924 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ย น 630,103,128 บาท โดยการตัดหุ้น สามัญ จด
ทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate)
เพื่ อ เสนอขายให้ ก ับ บุ ค คลในวงจํา กัด (Private Placement) จํา นวน 61,904,796 หุ้ น ซึ่ ง หุ้ น
ดังกล่าวสิ้ นสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้ว
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามมติท่ปี ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 มีมติการออกและ
เสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) จํานวน 61,904,796 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายแล้ว เพื่อให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนโดยการตัดหุน้ สามัญ จํานวน 61,904,796 หุน้ จากเดิมทุนจดทะเบียน 692,007,924 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจด
ทะเบีย นโดยการตัด หุ้น สามัญ จํา นวน 61,904,796 หุ้น จากเดิม ทุ น จดทะเบีย น 692,007,924 บาท
ลดลงเหลือ 630,103,128 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุ น แ บ บ ม อ บ อํ า น า จ ทั ่ว ไ ป (General Mandate) เพื่ อ เส น อ ข า ย ให้ กั บ บุ ค ค ล ใน ว ง จํ า กั ด
(Private Placement) จํ า นวน 61,904,796 หุ้ น ซึ่ ง หุ้ น ดัง กล่ า วสิ้น สุ ด ระยะเวลาการเสนอขายแล้ ว

วาระที่ 6

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
ตัดหุ้น
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ
ในวาระที่ 5 จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม
692,007,924 บาท มูล ค่ า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นใหม่ จํา นวน 630,103,128 บาท
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็น ควรเสนอที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุ ม ตั ิก ารแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้ ดังนี้
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ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
วาระที่ 7

630,103,128
630,103,128
1.00

บาท
หุน้
บาท

630,103,128
-

หุน้
หุน้

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํา นาจทัว่ ไป (General
Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ ม (Right Offering ) จํานวนไม่เกิ น 105,017,188 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 1.00 บาท
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เนื่องจากบริษทั มีแผนการลงทุนในอนาคตและการชําระคืนเงินกู้
บางส่วนจึงมีความจําเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม เพื่อเพิม่ สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน
ให้กบั บริษัท รวมทัง้ ช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงิน ทุน ที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสําหรับ การ
ดําเนินงานในอนาคตซึ่งโครงการในอนาคตจะนํามาซึ่งรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ และคาดว่าจะส่งผลให้กําไรของ
บริษทั ปรับตัวดีขน้ึ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารการออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิม (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 105,017,188 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท

วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัท
ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) จํานวนไม่เกิ น 63,010,313 หน่ วย ให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่วน
การถื อหุ้น โดยไม่ คิ ดมูล ค่ า ในอัตราส่ วน 10 หุ้นสามัญ เดิ ม : 1 หน่ วยใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ใน
ราคาใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เนื่องจากบริษทั ยังมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนและยังคงมี
แผนการลงทุนในธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพ จึงได้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313 หน่ วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุน้ สามัญเดิม : 1 หน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ในราคาใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุน้
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและ
เสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนของบริษัท ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) จํานวนไม่เกิน
63,010,313 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 10
หุน้ สามัญเดิม : 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อ
หุน้

3

วาระที่ 9

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน 168,027,501 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
630,103,128 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ 798,130,629 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น
จํานวน 168,027,501 หุ้น มูล ค่ าหุ้น ที่ ตราไว้ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่ อรองรับ การเพิ่ ม ทุน แบบมอบ
อํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน 105,017,188 หุ้น และเพื่ อ รองรับ การออกและเสนอ
ขายใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามัญ เพิ่ มทุ น ของบริ ษั ท ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) จํา นวน
63,010,313 หน่ วย
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
สืบเนื่ องจากบริษัทได้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)
จํานวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในวาระที่ 7 และ พิจารณาอนุ มตั กิ าร
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) จํานวนไม่
เกิน 63,010,313 หน่ ว ย ให้ แ ก่ ผู้ถือ หุ้ น เดิม ของบริษัท ตามสัด ส่ ว นการถือ หุ้ น โดยไม่ คิด มู ล ค่ า ใน
อัตราส่วน 10 หุน้ สามัญเดิม : 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ
3.50 บาทต่ อ หุ้ น ในวาระที่ 8 จึง ขอให้ ท่ี ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน
168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629
บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 10)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุน
จดทะเบียนจํานวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 798,130,629 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวน 168,027,501 หุน้ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวน 105,017,188
หุน้ และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5
(CWT-W5) จํานวน 63,010,313 หน่วย

วาระที่ 10

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจด
ทะเบียน
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามมติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 168,027,501
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท ในวาระที่ 9
จึงขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา อนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้อง
กับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็น ควรเสนอที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุ ม ตั ิก ารแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
798,130,629
บาท
แบ่งออกเป็ น
798,130,629
หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
1.00 บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
798,130,629
หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
- หุน้
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วาระที่ 11

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนจํานวน 168,027,501 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํา นาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม (Right
Offering) และเพื่อการจัดสรรใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัท ครัง้ ที่ 5
(CWT-W5)
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิม่ ทุน
แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้น เดิม (Right Offeringจํานวน
105,017,188 หุน้ และออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5
(CWT-W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313 หน่ วย จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
จํานวน 168,027,501 หุน้
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้
เพิ่ม ทุ น จํ า นวน 168,027,501 หุ้ น เพื่อ รองรับ การจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทัว่ ไป
(General Mandate) เพื่อ เสนอขายให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม (Right Offering) และเพื่อการจัด สรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5)

วาระที่ 12

พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามข้อ บัง คับ ของบริษั ท หมวดที่ 4 (คณะกรรมการ) ข้อ 15
กํ า หนดว่า ในการประชุ ม สามัญ ประจํ า ปี ทุ ก ครัง้ ให้ก รรมการออกจากตํ า แหน่ ง 1 ใน 3 เป็ น อัต รา
ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3
ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ท่าน กรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่ งตาม
วาระในปีน้ีจาํ นวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นายวีระพล ไชยธีรตั ต์
กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
ความเสีย่ ง
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียพิจารณาเห็นควร
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแต่งตัง้ กรรมการที่ครบกําหนดตาม
วาระคือ นายวีระพล ไชยธีรตั ต์ และนายธีระวัฒน ภู่ไพบูลย์ เป็ นกรรมการเข้าดํารงตําแหน่ งตามเดิม
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัตขิ องผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อทัง้ 2 ท่าน แนบมาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว (ตาม
เอกสารแนบ 3) ส่งผลให้กรรมการบริษทั ประกอบด้วย
1. นายวีระพล
ไชยธีรตั ต์
กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นางวนิดา
สิกขมาน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
3. นางสาวณัฏฐ์สชิ า
ภาภัคธนานันท์ กรรมการ / รองประธานกรรมการ /
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
4. นายสุพจน์
ปานน้อย
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ภู่ไพบูลย์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
5. นายธีระวัฒน์
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
โสภาจันทร์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
6. นายชัชนนท์
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
5

วาระที่ 13

พิ จารณาอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญ ในการกําหนดนโยบายและกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของบริษทั ต่อจากนี้ บริษทั จะมีแผนการของการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพิม่ มากขึ้น
ดังนัน้ ภาระหน้าทีแ่ ละการพิจารณาในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการต้องเพิม่ มากขึน้ ตามลําดับ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทนแล้ว เห็น ควรให้นํา เสนอที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถ ือ หุ้น เพื่อพิจ ารณาอนุ ม ตั ิ
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ดังนี้
1. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 เป็ น จํานวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกําหนด
ค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครัง้ ละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ ต่อ 1 คน
และ
2. กําหนดเงิน โบนัสคณะกรรมการประจําปี 2563 เป็ น ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ น เงิน โบนัสเพื่อให้
สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของบริษัทในอัตราร้อยละ 0.02 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี 2563 โดยให้คาํ นวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และ
ประธานกรรมการจะได้ร บั ค่ า ตอบแทนเป็ น เงิน โบนั ส สูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัต ราร้อ ยละ 25
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

วาระที่ 14

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริ ษทั และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชี และได้เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพื่อนําเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ให้บริษทั
อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เนื่องจากเห็นว่า บริษทั
อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและมีมาตรฐานใน
การตรวจสอบบัญชี และขอกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,750,000.- บาท
ต่อปี (รวมงบไตรมาส)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ดังต่อไปนี้
1. นายสุรชัย ดําเนินวงศ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4721 และ/หรือ
2. นางสาวสุนิสา เสมา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7707
แห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ น ผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ประจํา
ปี 2563 และกําหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 1,750,000.- บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส) (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 5)

วาระที่ 15

พิ จารณาอนุมตั ิ เปลี่ยนวิ ธีการรับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผ้ถู ือหุ้น
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เนื่องจากเดิมบริษัทรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเสนอ
วาระรับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถอื หุ้นครัง้ ก่อนต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง
บริษทั เห็นว่าเพื่อประหยัดเวลาในการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจํา ปี 2563 พิจารณาอนุ มตั เิ ปลีย่ นวิธรี บั รองรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้
โดยเปลี่ย นวิธีร บั รองเป็ น บริษัท จะเผยแพร่ร ายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี ห รือ รายงาน
การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั (www.cwt.co.th) โดยบริษทั จะกําหนดระยะเวลาเพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้ตรวจสอบ หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ คนใดคัดค้าน หรือแก้ไข บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ได้รบั รองรายงาน
การประชุมดังกล่าว
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรให้นําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั เิ ปลีย่ น
วิธกี ารรับรองรายงานการประชุมผูถ้ อื หุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถอื หุน้ โดยจากเดิมที่เคยเสนอวาระรับรอง
รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ ก่อนต่อที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง ให้เปลี่ยน
วิธกี ารรับรองเป็ น บริษทั จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี หรือรายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั (www.cwt.co.th) โดยบริษทั จะกําหนดระยะเวลาเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้
ตรวจสอบ หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ คนใดคัดค้าน หรือแก้ไข บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ได้รบั รองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
วาระที่ 16

พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์
จะแต่งตัง้ ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้
และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ก่อนเริม่ ประชุม
อนึ่ง บริษทั กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

(นายวีระพล ไชยธีรตั ต์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

เอกสารแนบ
1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562

2. รายงานประจําปีและงบการเงินประจําปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเอกสาร
ประกอบการประชุม (รูปแบบ QR Code)
3. รายนามและประวัตขิ องกรรมการทีเ่ สนอเข้ารับการแต่งตัง้
4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
5. รายนามผูส้ อบบัญชี และข้อมูลค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
7. เอกสารและหลักฐานทีต่ อ้ งนํามาแสดงในวันประชุม
8. ข้อบังคับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
9. นโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชือ้ ไวรัส COVID-19 และขัน้ ตอนการลงทะเบียน
10. แบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4
11. รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่
กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ทีจ่ ดั สรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5)
12. แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุม
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เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2562
ของ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
ณ ห้องเบธเลเฮ็ม ชัน้ 2 โรงแรมเอวาน่า 900 ซ.บางนา-ตราด 12/1 ถนน บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น.
คุณพรเทพ วัฒนธํารงศักดิ ์ ตัวแทนบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) กล่าวต้อนรับ
ผูถ้ อื หุน้ และ ผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ท่ปี ระชุมรับทราบว่า โดยการประชุมครัง้ นี้เป็ นการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ขณะนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 44 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 282,199,843 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 44.7863 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั แล้ว
ต่อมา คุณพรเทพ วัฒนธํารงศักดิ ์ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมให้รบั ทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้พจิ ารณาประกอบการ
ประชุมในครัง้ นี้ กล่าวคือ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 พร้อมเอกสารแนบ ซึ่งได้นําส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ทุกท่านแล้ว และก่อนทีจ่ ะเริม่ ประชุมตามวาระได้มกี ารแนะนํ ากรรมการ และผูบ้ ริหารบริษทั และบริษทั ย่อย ที่เข้าร่วมประชุม
ดังนี้
กรรมการบริ ษทั ที่มาประชุม จํานวน 4 ท่าน
1. คุณ วีระพล
ไชยธีรตั ต์
ประธานกรรมการ
2. คุณ ณัฏฐ์สชิ า
ภาภัคธนานันท์
รองประธานกรรมการ
3. คุณ ธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ
4. คุณ ชัชนนท์
โสภาจันทร์
กรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั และ บริ ษทั ย่อย ที่เข้าร่วมประชุม จํานวน 4 ท่าน
1. คุณ ธนกร
ชัยวรโสภณ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผจก.
2. คุณ พรเทพ
วัฒนธํารงศักดิ ์
ผูจ้ ดั การทัวไปโรงงานตั
่
ด-เย็บ
3. คุณ ธีรเสฎฐ์
มโนเกษมสันต์
ผูจ้ ดั การทัวไปโรงงานของเล่
่
นสุนขั
4. คุณ สมฤทัย
ไพฑูรย์รงั สฤษดิ ์
ผูจ้ ดั การทัวไปการเงิ
่
นและบัญชี
ผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิ ท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เข้าร่วมประชุม จํานวน 1 ท่าน
คุณ รณวีร์
คมคุณ
ที่ปรึกษาการเงิ น จากบริ ษทั แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท์ จํากัด เข้าร่วมประชุม จํานวน 3 ท่าน
1 คุณ เสกสรรค์
ธโนปจัย
2. คุณ คุณสักก์
งานวงษ์วาน
3. คุณ กสิดสิ
วงศ์เมือง
ที่ ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท บลูเมนทอล ริ ชเตอร์ แอนด์ สุเมธ จํากัด (BRS) ซึ่ งเป็ นที่ ปรึกษากฎหมายใน
การประชุมและเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เข้าร่วมประชุม จํานวน 3 ท่าน
1. คุณอิทธินนั ท์
สุวรรณจูฑะ
2. คุณอารยา
สัลเลขวิทย์
3. คุณสิรเิ พ็ญ
กุลวรกุลพิทกั ษ์
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นอกจากนี้ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั ควิดแลบ จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนินการ
นับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม
คุ ณวีระพล ไชยธีร ตั ต์ ประธานกรรมการทําหน้ า ที่เป็ นประธานในที่ประชุม และกล่าวเปิ ดการประชุม วิสามัญ
ผู้ถ ือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 และมอบหมายให้ คุณพรเทพ วัฒนธํารงศักดิ ์ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธกี ารลงคะแนนเสียงในการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 นี้
คุ ณ พรเทพ วัฒ นธํ า รงศัก ดิ ์ ชี้ แ จงหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารลงคะแนนเสีย งในการประชุ ม วิส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ครัง้ ที่ 1/2562 ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจํานวนหุน้ ทีม่ หี รือตามจํานวนหุน้ ที่ได้รบั มอบฉันทะมา โดยถือว่า
1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็ น
การออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผใู้ ดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้า
ไม่มผี ู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระว่าทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใด
คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธาน จะขอให้ท่านทีป่ ระสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีไ่ ด้
แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนและพนักงานของบริษทั จะเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สําหรับท่านที่ไม่คดั ค้านหรือไม่งด
ออกเสียง จะถือว่าท่านอนุ มตั ติ ามวาระทีเ่ สนอและไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษทั จะนําคะแนนเสียงที่
ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงนัน้ หักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อ
สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ สําหรับท่านทีไ่ ม่สง่ บัตรลงคะแนน บริษทั จะถือว่าท่านอนุมตั เิ ห็นชอบในวาระนัน้ ๆ
3. สําหรับผูร้ บั มอบฉันทะทีผ่ มู้ อบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้าน หรืองดออกเสียงใน
ใบมอบฉันทะ ไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษทั จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ แต่สาํ หรับผูร้ บั มอบฉันทะทีผ่ ู้
มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระเหมือนกับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเอง เมื่อจบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานจะเป็ นผูเ้ รียนให้
ทีป่ ระชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
4. ในการออกเสียงลงคะแนน หากผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมหลังจากเริม่ การประชุมแล้วนัน้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถทีจ่ ะลงทะเบียน
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะออกเสียงลงคะแนนและ/หรือคัดค้านในวาระทีผ่ า่ นมา
5. ระหว่างการประชุมแต่ละวาระ หากท่านมีคาํ ถามทีต่ อ้ งการซักถามในทีป่ ระชุมทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนัน้ ๆ รบกวนให้ผทู้ ่ี
ต้องการซักถามมายืนตรงจุดทีจ่ ดั ไว้ให้ซกั ถาม และแจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขลําดับในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านว่า
หมายเลขอะไร ซึง่ หมายเลขลําดับดังกล่าวจะปรากฏอยูใ่ นบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมทัง้ ชีแ้ จงว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วย
ตนเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
เมื่อ แจ้ง วิธ ปี ฏิบ ตั ใิ นการลงคะแนนและนับ คะแนนให้ผู ถ้ อื หุ น้ ทราบแล้ว จากนั น้ ประธานในทีป่ ระชุม เริม่
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีร่ ะบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 โดยได้เชิญท่านผู้
ถือหุน้ 1 ท่านช่วยทําหน้าทีเ่ ป็ นสักขีพยานและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี้ โดยคุณอนุ วตั ิ รุง่ วงษ์ ผูร้ บั
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หมายเลขลําดับในบัตรลงคะแนน ลําดับที่ 15 ได้ขอทําหน้ าที่เป็ นอาสาสมัครตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
ประธานให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 (เอกสารแนบ 1 หน้ าที่ 5-20) ใน
หนังสือเชิญประชุม มีทงั ้ สิ้น รวม 14 วาระ ซึ่งได้จดั ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่บริษัท ได้จดั ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมให้กบั ผู้ถอื หุ้นทุกท่านแล้วและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว และได้สอบถามผู้ถอื หุ้นและผู้รบั
มอบฉันทะว่าท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่
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ไม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ
ประธานขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมด้วยการลงคะแนน และเมื่อไม่มที ่านใดส่งบัตรลงคะแนน
แล้ว ประธานขอปิดรับบัตรลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 ซึง่ ได้จดั ประชุมเมือ่ วันที่
22 เมษายน 2562
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
282,204,766
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
 งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 2 อนุมตั ิ การปรับโครงสร้างกิ จการโดยการโอนกิ จการบางส่วน (Partial Business Transfer :PBT)
ประธานได้มอบหมายให้คุณสมฤทัย ไพฑูรย์รงั สฤษดิ ์ ผจก.ทั ่วไป บัญชีการเงิน เป็ นผูช้ ้แี จงข้อมูลในวาระนี้ต่อ
ที่ประชุม
คุณสมฤทัย ไพฑูรย์รงั สฤษดิ ์ ผจก.ทัวไป
่ บัญชีการเงิน ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อให้บริษทั มีการเติบโต
อย่างยังยื
่ นและเพิม่ โอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุ่ม
บริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นและช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจราย
ใหม่ ๆ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 จึงได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้นําเสนอผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั กิ ารปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer :PBT) โดยบริษทั จะโอน
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟอกหนังสัตว์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก 2) ผลิตภัณฑ์ของ
เล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสําหรับรถยนต์ รวมถึงทรัพย์สนิ และ
หนี้สนิ ทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุ ญาต และบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงบุคลากรที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจดังกล่าวทัง้ หมด ให้แก่บริษทั ย่อยทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว (“บริษทั
ย่อย”) โดยบริษทั จะถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษทั ย่อย โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่า
บัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธกี ารปรับปรุง มูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุตธิ รรมของกิจการที่
โอน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไข
การโอนกิจการบางส่วน อย่างไรก็ตามมูลค่าของกิจการที่โอนนัน้ จะขึน้ อยู่กบั ช่วงเวลาที่ทําการโอนกิจการดังกล่าว โดย
บริษทั ย่อยจะชําระค่าตอบแทนการโอนกิจการบางส่วนให้กบั บริษทั เป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อย
ในเบื้องต้น บริษทั คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี้ จะสามารถเริม่ และดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 โดยนับแต่วนั โอนกิจการเสร็จสิน้ บริษทั จะหยุดดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสายงานการผลิต
และจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ฟอกหนังสัตว์ทงั ้ หมด และให้บริษัทย่อยเป็ นผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป โดยบริษทั จะเปลี่ยน
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั เป็ นบริษทั โฮลดิ้งซึ่งดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน (Holding Company) และบริษทั จะ
ลงทุนผ่านบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ร่วมต่าง ๆ รวมถึงการประกอบ และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่มศี กั ยภาพใน
การสร้างรายได้และกําไร เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีบริษัทที่จดั ตัง้ ใหม่เป็ นบริษัทแกน โดยบริษัทจะ
ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์บริษทั โฮลดิ้ง (Holding Company) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ภายหลังการโอนกิจการดังกล่าวบริษทั จะยังคงสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การโอนกิจการบางส่ว นให้แ ก่ บ ริษัท ย่อ ยดังกล่าวเป็ น การปรับ โครงสร้างการดํา เนิ น ธุรกิจ ของบริษัท จึงไม่ม ี
ผลกระทบทีม่ นี ยั สําคัญต่อทรัพย์สนิ รวมของกลุ่มบริษทั แต่อย่างใด จึงไม่เข้าข่ายเป็ นการทํารายการจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ของบริษทั จดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่ม ี
นัยสําคัญ ที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ ลงวัน ที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่ม เติม และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียน
ในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนเข้าข่ายเป็ นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สําคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด ซึ่งบริษทั จะต้องอนุ มตั กิ ารปรับโครงสร้างกิจการที่ท่ปี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั และจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
รายละเอียดอื่น ๆ ของแผนการปรับโครงสร้างกิจการ และการมอบอํานาจที่เกี่ยวข้อง เป็ นไปตามสารสนเทศ
แผนการปรับโครงสร้างกิจการและตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถอื หุ้นทุกท่านแล้ว (ตามเอกสาร
แนบ 2 หน้า 21 – หน้า 26)
ต่อมา ท่านประธานได้อธิบายแผนภาพโครงสร้างกลุม่ บริษทั ก่อนและหลังการปรับโครงสร้างกิจการให้ทป่ี ระชุม
ทราบดังนี้
แผนภาพโครงสร้างกลุ่มบริ ษทั ก่อน และ ภายหลังการปรับโครงสร้างกิ จการ
โครงสร้างการถือหุน
้ ของกลุ่มบริษท
ั ฯ (ก่อน) ปรับโครงสร้าง
1. บมจ.ชัยว ัฒนา แทนเนอร ี่ กรุป
๊ (CWT)

100 %
2. บริษัทย่ อย
บจก.พลาทรัพ ย์ "PALA"

100 %
3. บริษัทย่ อย (Holding Company)
บจก.ชัยวัฒนา กรีน "CWTG"

99.998 %

99.998 %

79.999 %

75.009 %

49.00 %

5.00 %

9.09 %

25 %
11. บริษัทร่วม
NHK SPRING (CAMBODIA)"CNHK"

50.01 %
12. บริษัทย่ อย
บจก.สกุลฎ์ซ ี อินโนเวชั่น "SKC"

4. บจก.ชัยวัฒนากรีน แมนเนจ เม ้นท์ "CWTGM"

5. บจก.กรีน เพาเวอร์ 2 "GP2"

6. บจก.ชัยวัฒนาเอ็กพอร์ต "CWTX"

7. บจก.กรีน เพาเวอร์ 1 "GP1"

8. บจก.บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 "BSF3"

9.บจก.แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น"APCON"

10. บจก.รักษ์บ ้านเรา "RBR"
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หมายเหตุ. ....
หมายเลข 1

หมายถึง บริษัท Holding Company

หมายเลข 2,11

หมายถึง บริษัท กลุ่มธุรกิจผลิตหนัง

หมายเลข 3-10

หมายถึง บริษัท กลุ่มธุรกิจพลังงานฯ

หมายเลข 12

หมายถึง บริษัท กลุ่มธุรกิจออกแบบ
และจัดจําหน่ายยานพาหนะ

โครงสร้างการถือหุน
้ ของกลุ่มบริษท
ั ฯ (หลงั ) ปรับโครงสร้าง
1. บมจ.ชัยว ัฒนา แทนเนอร ี่ กรุป
๊ (CWT) Holding Company

100 %
2. บริษัทย่ อย
บจก.พลาทรัพย์ "PALA"

100 %
3. บริษัทย่ อย (Holding Company)
บจก.ชัยวัฒนา กรีน "CWTG"

99.998 %

99.998 %

79.999 %

75.009 %

49.00 %

5.00 %

9.09 %

25 %
11. บริษัทร่วม
NHK SPRING (CAMBODIA)"CNHK"

50.01 %
12. บริษัทย่ อย
บจก.สกุลฎ์ซ ี อินโนเวชั่น "SKC"

100 %
13. บริษ ท
ั ย่อ ย
บจก.ช ัยว ัฒนา แทนเนอรี "CWTT"

4. บจก.ชัยวัฒนากรีน แมนเนจ เมนท์
้ "CWTGM"

5. บจก.กรีน เพาเวอร์ 2 "GP2"
หมายเหตุ.....

6. บจก.ชัยวัฒนาเอ็กพอร์ต "CWTX"

7. บจก.กรีน เพาเวอร์ 1 "GP1"

8. บจก.บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 "BSF3"

9.บจก.แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น"APCON"

หมายเลข 1

หมายถึง บริษัท Holding Company

หมายเลข 2,11,13

หมายถึง บริษัท กลุ่มธุรกิจผลิตหนัง

หมายเลข 3-10

หมายถึง บริษัท กลุ่มธุรกิจพลังงานฯ

หมายเลข 12

หมายถึง บริษัท กลุ่มธุรกิจออกแบบ
และจัดจําหน่ายยานพาหนะ

10. บจก.รักษ์บ ้านเรา "RBR"

ต่อมาคุณสมฤทัย ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเพิม่ เติมดังนี้
ข้อมูลของบริ ษทั ย่อยที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อรับโอนกิ จการบางส่วน
ทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้
ทุนจดทะเบียน:
ละ 100 บาท นอกจากนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT
บริษทั ย่อยจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิมากกว่าทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ที่จะรับโอนมา
จากบริษทั ณ วันโอนกิจการ ดังนัน้ บริษทั ย่อยจะเพิม่ ทุนจะทะเบียนเพื่อให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ PBT โดยบริษทั จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ จํานวน
บริษทั จะถือหุน้ ในบริษทั ย่อย ในสัดส่วนร้อยละ 100 และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ผูถ้ ือหุ้น:
เรื่องจํานวนผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหารของบริษทั อีก 2 ท่าน ได้แก่ช่อื นายวีระพล ไชยธีรตั ต์
และ นางสาวณัฏฐ์สชิ า ภาภัคธนานันท์ ท่านละ 1 หุน้
ผลิต และจํา หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ 4 ประเภท ได้แ ก่ 1) ผลิต ภัณ ฑ์ห นั ง สัต ว์ฟ อก
วัตถุประสงค์:
2) ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง 4) ผลิตภัณฑ์เบาะ
หนังและชิน้ ส่วนหนังสําหรับรถยนต์
หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิ จการ
การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้ นี้เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษทั ในการบริหารการดําเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทให้ชดั เจนและเพื่อสร้างธุรกิจที่ยงยื
ั ่ นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิม่ โอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง้ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุม่ บริษทั โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้
1. เพือ่ โอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผูร้ ว่ มทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
การปรับโครงสร้างกิจการจะทําให้บริษทั มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิม่ ขึน้ ในการลงทุนดําเนินธุรกิจใหม่
ซึง่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักของบริษทั และช่วยเพิม่ โอกาสในการหาผูร้ ว่ มทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่วา่ จะ
เป็ นบุคคล นิตบิ ุคคล หรือสถาบันการเงิน ทีม่ คี วามสนใจหรือความชํานาญเฉพาะธุรกิจนัน้ ๆ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งร่วมลงทุน หรือ
รับความเสีย่ งในธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษทั ซึ่งจะช่วยเพิม่ ความน่ าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษทั และเพิม่ ผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
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2. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม
การปรับโครงสร้างกิจการจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษทั
ให้มคี วามยืดหยุน่ สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และเป็ นการแบ่งแยกความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ
ออกจากกัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิง่ ขึน้
ขัน้ ตอนในการปรับโครงสร้างกิ จการ สรุปได้ดงั นี้
1. บริษัทจะจัดประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ในวัน ที่ 16 ธัน วาคม 2562 เพื่ออนุ ม ตั ิแผนการปรับโครงสร้าง
กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับโครงสร้างกิจการ
2. ภายหลังได้รบั อนุ ม ตั ิจ ากที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น แล้ว บริษัท จะจัดตัง้ บริษัท ย่อยขึ้น ภายในปี 2563 เพื่อรับ โอนกิจการ
บางส่วนตามรายละเอียดข้างต้น และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
3 ในวันรับโอนกิจการบางส่วน บริษทั จะดําเนินการโอนกิจการของบริษทั ในส่วนของธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 4
ประเภท ได้แ ก่ 1) ผลิต ภัณ ฑ์ห นั ง สัต ว์ฟ อก 2) ผลิต ภัณ ฑ์ข องเล่ น สัต ว์เ ลี้ย ง 3) ผลิต ภัณ ฑ์เ ฟอร์นิ เ จอร์ห นั ง
4) ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิน้ ส่วนหนังสําหรับรถยนต์ ซึง่ รวมถึงสัญญา ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องและที่
ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ใบอนุ ญาตและบัตรส่งเสริมการลงทุน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว
ทัง้ หมด ในราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธกี ารปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value)
หรือราคายุตธิ รรมของทรัพย์สนิ (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ตามที่ได้หารือกับหน่ วยงาน
ทางการทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ซึ่งคาดว่ามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของกิจการที่
จะโอนหักด้วยหนี้สนิ ทัง้ หมดของกิจการที่จะโอน) ที่จะทําการโอนมีมูลค่าประมาณ 445 ล้านบาท และจะดําเนินการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั ย่อยให้ไม่น้อยกว่าทรัพย์สนิ สุทธิทจ่ี ะรับโอนในวันทีร่ บั โอนกิจการบางส่วนเพือ่ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ PBT ทัง้ นี้ บริษทั อาจยื่นขอยกเว้นภาษีท่เี กี่ยวกับการโอนทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่โอน เพิม่ เติม
ภายใต้หลักเกณฑ์ PBT
ทัง้ นี้ การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทั ย่อย คาดว่าจะเริม่ และดําเนินการเสร็จ
สิน้ ภายในปี 2563
นอกจากนี้ เพื่อ ให้ ก ารปรับ โครงสร้า งกิจ การของกลุ่ ม บริษัท เป็ น ไปด้ ว ยความสะดวกเรีย บร้อ ย ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารให้อาํ นาจคณะกรรมการบริหารของบริษทั และ/
หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหารของบริษทั มอบหมายเป็ นผูม้ อี าํ นาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจําเป็ นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษทั ย่อย
ได้ทุกประการ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการกําหนดหรือเปลีย่ นแปลงวันโอนกิจการ การกําหนดหรือเปลีย่ นแปลงราคา
ซื้อขายกิจการบางส่วน การกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทั ย่อยให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอน
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กนั ของบริษทั มหาชน
จํากัด หรือบริษทั จํากัด เพือ่ การยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของกรมสรรพากร
2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขัน้ ตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จําเป็ นและสมควร เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพือ่ หลีกเลีย่ งผลกระทบใด ๆ ทีอ่ าจจะกระทบกับการดําเนินการปรับโครงสร้างกิจการของ
บริษทั หรือเพือ่ ให้การดําเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว
3) จัดทํา เจรจา และ/หรือลงนามสัญ ญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือสัญ ญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ ปรับ
โครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทําและลงนามในคําขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ
โดยการโอนกิจ การบางส่วน รวมทัง้ การติด ต่อ จัดทําคําขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่น คําขอ และ/หรือเอกสาร
ดังกล่าวต่อหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง และดําเนินการอื่นใดทีจ่ ําเป็ น หรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้
การปรับโครงสร้างกิจการสําเร็จลุลว่ ง
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4) ดําเนิ น การอื่น ใดที่จําเป็ น หรือเกี่ยวเนื่ องกับ การปรับ โครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้การปรับ
โครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนสําเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมาย
คุณวีระพล (ประธานที่ประชุม) : การกํากับดูแลกิ จการและการบริ หารงาน
การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้ นี้จะมีการโอนย้ายทรัพย์สนิ และหนี้ สนิ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์หนังทัง้ หมด ซึง่ รวมถึงผูบ้ ริหารและพนักงานจากสายงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมายังบริษทั ย่อย ดังนัน้ ผูบ้ ริหารหลัก
ของบริษทั ย่อยจะยังคงเป็ นคณะกรรมการและผูบ้ ริหารชุดเดิมทีเ่ คยบริหารธุรกิจดังกล่าวในบริษทั
โดยบริษทั จะยังคงกํากับดูแลและกําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยอีกชัน้ หนึ่ง ผ่านคณะกรรมการ
บริษทั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นคณะกรรมการในบริษทั ย่อย โดยบุคคลที่จะเข้าไปเป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยนัน้ จะต้อง
เป็ นบุคคลซึ่งที่ประชุมของคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติเห็นชอบและจะมีการกําหนดขอบเขตหน้าที่และ ความรับผิดชอบ
ของกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เข้าไปบริหารจัดการบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทสามารถกํากับดูแลการ
ดําเนินกิจการของบริษทั ย่อยได้อย่างเต็มที่
ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิ จการต่อฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่จดั ตัง้
ขึน้ ใหม่
การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ฟอกหนังสัตว์ให้แก่บริษทั ย่อยในครัง้ นี้ จะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั เนื่องจากเป็ นการโอนกิจการบางส่วนให้กบั บริษทั ย่อยที่
บริษทั ถือหุน้ ทัง้ หมด ดังนัน้ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในงบการเงินรวมของบริษทั ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง
จะไม่แ ตกต่ า งไปจากฐานะการเงิน และผลการดํา เนิ น การในงบการเงิน รวมก่ อ นการปรับ โครงสร้า งกิจ การ ยกเว้น แต่
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการโอนธุรกิจ เช่น ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็ นต้น การปรับโครงสร้าง
กิจการครัง้ นี้จงึ ไม่สง่ ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ฟอกหนังสัตว์ให้แก่บริษทั ย่อยในครัง้ นี้
ภายหลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ บริษทั จะเป็ นผู้ถอื หุ้นทัง้ หมดในบริษทั ย่อยที่จดั ตัง้ ขึน้ ใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง การปรับโครงสร้างกิจการครัง้ นี้จงึ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษทั
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับการทํารายการ
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่า การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์หนังให้แก่
บริษทั ย่อยในครัง้ นี้ เป็ นไปเพื่อแย่งแยกสายงานทางธุรกิจให้มคี วามชัดเจน ซึง่ จะช่วยให้การบริหารความเสีย่ งในแต่ละธุรกิจ
มีป ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพื่อสร้างธุรกิจที่ย ั ่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการและ
การบริหารงานรวมทัง้ เพิม่ โอกาสในการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั รายการ
ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรอนุ มตั แิ ผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดย
การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ขอ้ เสนอแนะ
คุณ สถาพร (ผู้ถือหุ้น ) : กล่าวแสดงความเห็น ด้วยกับการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว และแสดงความเห็นว่าควรมี
ความเห็นจากทีป่ รึกษาทางการเงินเสนอผูถ้ อื หุน้ ด้วย และสอบถามว่า หากมีการปรับโครงสร้างเรียบร้อยแล้วบริษทั ย่อยที่
ตัง้ ขึน้ ใหม่น้ีต่อไปจะพิจารณาดําเนินการให้เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
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คุณเสกสรรค์ (ทีป่ รึกษาทางการเงิน) : แจ้งว่าการทํารายการดังกล่าวเป็ นการจัดโครงสร้างภายในกลุ่มบริษทั และ บมจ.
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จะถือหุน้ 100% โดยตามเกณฑ์การทํารายการทีม่ นี ัยสําคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์นนั ้ การปรับโครงสร้างของบริษทั ดังกล่าวไม่ตอ้ งทําความเห็นจากทีป่ รึกษาทางการเงินแต่อย่างใด
คุณวีระพล (ประธานที่ประชุม) : การกํากับดูแลบริษทั ย่อยที่จดั โครงสร้างใหม่น้ีจะต้องทําตามระเบียบและข้อบังคับของ
บริษทั ทุกประการและขณะนี้ยงั ไม่ได้พจิ ารณาว่าจะให้บริษทั ย่อย เป็ นบริษทั จดทะเบียน
คุณสถาพร (ผูถ้ อื หุน้ ) : การทํารายการดังกล่าวถึงแม้ตามกฎเกณฑ์จะไม่ตอ้ งมีความเห็นจากทีป่ รึกษาทางการเงิน แต่เห็น
ว่าบริษทั ควรจัดให้มคี วามเห็นของที่ปรึกษาการเงินเสนอผูถ้ อื หุน้ ด้วยจะเป็ นการดีมาก และแนะนํ าให้บริษทั พิจารณาเรื่อง
การโอนใบอนุ ญาตทีเ่ กีย่ วข้องให้รอบคอบด้วย
คุณ วีระพล (ประธานที่ประชุม) :ก่อนที่คณะกรรมการจะมีมติเสนอผู้ถือหุ้นให้พจิ ารณาอนุ มตั ิการปรับโครงสร้างครัง้ นี้
บริษทั ได้ศกึ ษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ด้วยแล้ว ทัง้ ในด้านทรัพย์สนิ ธุรกิจ เจ้าหนี้-ลูกหนี้ ใบอนุ ญาตต่างๆ และ
พนักงาน
เมื่อไม่มคี ําถามอื่นใด ประธานจึงขอให้ท่ปี ระชุมลงคะแนนเพื่อพิจารณาและอนุ มตั กิ ารปรับโครงสร้างกิจการโดย
การโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT)
สําหรับการลงมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีส ิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนน ท่ า นประธานขอให้ท่ า นผู้ถือ หุ้น ลงมติด้ว ยการลงคะแนน และเมื่อ ไม่ม ีท่ านใดส่งบัต ร
ลงคะแนนแล้ว ท่านประธาน ขอปิ ดรับบัตรลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน
และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั และ/หรือ บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริหารของบริษทั มอบหมายให้เป็ น
ผูม้ อี ํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจําเป็ นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
ทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 เห็นด้วย
282,954,676
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
 งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
 บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 3 อนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับ บริ ษทั
ประธานมอบหมายให้คุณณัฏฐ์สชิ า ภาภัคธนานันท์ รองประธานกรรมการ เป็ นผูช้ แ้ี จงข้อมูลในวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
คุณณัฏฐ์สชิ า ภาภัคธนานันท์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับของการปรับโครงสร้างกิจการเป็ นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั โดยเพิม่ หลักเกณฑ์การกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วม เป็ นหมวดที่ 7 และแก้ไขข้อบังคับข้ออื่นๆ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิม่ เติม
ตามทีป่ รากฏในเอกสารสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สง่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านแล้ว (หน้า 27 - หน้า 32)
นอกจากนี้ ได้เสนอให้ม อบหมายให้ค ณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ม ีอํา นาจหรือบุ ค คลที่ได้ร บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้ม ีอํา นาจ เป็ น ผู้ม ีอํ า นาจในการดํา เนิ น การใด ๆ อัน จํา เป็ น และ
เกีย่ วเนื่องกับการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ข้อบังคับ และ/หรือถ้อยคําต่าง ๆ และ/
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หรือ ดําเนิ น การใด ๆ เพื่อให้ป ฏิบ ัติให้เป็ น ไปตามคําสังของนายทะเบี
่
ย นในการยื่น แก้ไขเพิ่ม เติม ข้อ บังคับ บริษัท ต่ อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ไม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ
ท่านประธานขอให้ท่านผูถ้ อื หุ้นลงมติดว้ ยการลงคะแนน และเมื่อไม่มที ่านใดส่งบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านประธานขอปิ ดรับ
บัตรลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่ม
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลและการบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เป็ นหมวดที่ 7 และแก้ไขข้อบังคับข้ออื่นๆ ให้
สอดคล้องกับการแก้ไขดังกล่าว รวมทัง้ การมอบอํานาจ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 เห็นด้วย
282,954,676
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
 งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
 บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั และ แก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 3.
(วัตถุประสงค์)
ประธานแจ้งต่อที่ป ระชุม ว่าเพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการดําเนิ น กิจการและความคล่องตัวและมีค วามยืด หยุ่น
เพิม่ ขึน้ ในการลงทุนและดําเนินธุรกิจใหม่ จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์
ของบริษทั ข้อ (6) และเพิม่ เติมข้อ (45) โดยวัตถุประสงค์ของบริษทั จะมีจาํ นวนทัง้ สิน้ 45 ข้อ รายละเอียดการแก้ไขเพิม่ เติม
เป็ นไปตามทีป่ รากฏในหนังสือเชิญประชุมดังนี้
แก้ไขเพิ่ มเติ ม ข้อ (6)
จากเดิม
“ข้อ (6) เข้าเป็ นหุน้ ส่วนจํากัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วน และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั จํากัด และบริษทั มหาชน
อื่นทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เช่นเดียวกัน หรือเกีย่ วเนื่องกับวัตถุประสงค์ของบริษทั ”
แก้ไขเป็ น
“ข้อ (6) เข้าเป็ นหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัดและบริษัท
มหาชนจํากัด หรือการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นทัง้ ในประเทศและต่างประเทศด้วยวิธใี ด ๆ ไม่ว่ากิจการนัน้ จะมี
วัตถุประสงค์ทค่ี ล้ายคลึงกัน หรือเกีย่ วข้อง หรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริษทั หรือไม่”
เพิ่ มเติ ม ข้อ (45)
“(45) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือ ให้เช่าสถานทีเ่ พื่อประกอบกิจการจําหน่ายหรือผลิต
สินค้า หรือเพื่อใช้เป็ นอาคารพาณิชย์ หรือเพือ่ เป็ นอาคารสาธารณะอย่างอื่นรวมทัง้ การจัดการโดยประการอื่น และ
การให้บริการหรือสิง่ อํานวยความสะดวกอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการดังกล่าวเช่นระบบไฟฟ้า ระบบประปา
ระบบโทรคมนาคม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง”
และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ วัตถุประสงค์ของบริษทั ดังนี้
เดิม
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจาํ นวน 44 ข้อ
แก้ไขเป็ น
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจาํ นวน 45 ข้อ
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นอกจากนี้ เสนอให้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูม้ อี ํานาจของบริษทั ฯ และ/หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผู้มอี ํานาจของบริษทั มอบหมายเป็ นผู้มอี ํานาจในการแก้ไขเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง
ถ้อยคําในวัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสมเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั ่งของนายทะเบียนมหาชนในการ
จดทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์กบั กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ คําแนะนํ าให้แก้ไขถ้อยคําบางประการในเอกสาร
ดังกล่าว และให้สามารถมอบอํานาจช่วงได้
ผูข้ ้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ
คุณสถาพร : (ผูถ้ อื หุน้ ) จากข้อความวัตถุประสงค์ ในข้อ 6 “ไม่วา่ กิจการนัน้ จะมีวตั ถุประสงค์ทค่ี ล้ายคลึงกัน หรือเกีย่ วข้อง
หรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริษทั หรือไม่” เป็ นข้อความทีค่ รอบคลุมกว้างมากแต่เพื่อความคล่องตัวหากรายการใด
ทีด่ าํ เนินการไปแล้วให้บริษทั กลับมาให้สตั ยาบันก้บผูถ้ อื หุน้ ได้หรือไม่
คุณอารยา : (ที่ปรึกษากฎหมาย) แจ้งว่าบริษทั ต้องทํารายการตามเกณฑ์ของบริษทั จดทะเบียน หากรายการใด ที่ต้อง
ได้รบั มติจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้
คุณวีระพล (ประธานทีป่ ระชุม) : บริษทั รับข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ ไว้พจิ ารณา
ประธานขอให้ท่านผู้ถอื หุน้ ลงมติด้วยการลงคะแนน และเมื่อไม่มที ่านใดส่งบัตรลงคะแนนแล้ว ท่านประธานขอปิ ดรับบัตร
ลงคะแนน
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั
ข้อ (6) และเพิม่ เติมข้อ (45) และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ วัตถุประสงค์ของบริษทั
โดยวัตถุประสงค์ของบริษทั จะมีจาํ นวนทัง้ สิน้ 45 ข้อ รวมทัง้ การมอบอํานาจตามทีเ่ สนอข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
291,694,692
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
 งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
 บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 5 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานสอบถามท่านผูถ้ อื หุน้ ต้องการสอบถามเรือ่ งอื่นใดหรือไม่
คุณสถาพร (ผูถ้ อื หุน้ ) : ขอให้แจ้งความคืบหน้า การเพิม่ ทุน PP (General Mandate) ทีข่ อมติทป่ี ระชุมไว้วา่ เป็ น
อย่างไร
คุณวีระพล (ประธานทีป่ ระชุม) : ณ ปจั จุบนั ยังไม่มแี ผนการเพิม่ ทุน PP ซึ่งในอนาคตหากได้โครงการมาแล้ว จะพิจารณา
เรือ่ งนี้ต่อไป
คุณวิ ชยั (ผูถ้ อื หุน้ ) : จากงบการเงินหนี้สนิ หมุนเวียนมียอดเพิม่ ขึน้ มากเพราะเหตุใด
คุณ วีระพล (ประธาน) : เนื่องจากเดิมมีหนี้สนิ ระยะยาว แต่ยอดหนี้ดงั กล่าวจะครบกําหนดในปี พ.ศ. 2563 ยอดหนี้สนิ
ดังกล่าวจึงปรับมาเป็ นยอดหนี้สนิ หมุนเวียน
คุณสุวรรณี (ผูถ้ อื หุน้ ) : สอบถามถึงความคืบหน้าการดําเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย
คุณวีระพล (ประธานทีป่ ระชุม) : ธุรกิจเดิมยังมีคาํ สังซื
่ อ้ และเติบโตตามปกติ
ธุรกิจพลังงาน ปจั จุบนั มีรายได้ตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า คือโรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ธุรกิจรถบัสอลูมเิ นียม ปจั จุบนั มีคาํ สังซื
่ อ้ มากกว่า 300 คัน จะส่งมอบเดือน มกราคม 2563 จํานวน 25 คัน
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ไม่มเี รื่องอื่นๆ ให้พจิ ารณาประธานในทีป่ ระชุมกล่าวขอบคุณผูท้ ม่ี าประชุมทุกท่านทีใ่ ห้เกียรติและเสียสละเวลามาประชุมใน
วันนี้และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
เลิ กประชุมเวลา : 15.50 น.

ลงชื่อ...................................ประธานในทีป่ ระชุม
(นายวีระพล ไชยธีรตั ต์)

นางสาวณัฏฐ์สชิ า ภาภัคธนานันท์
(ผูร้ บั รองรายงานการประชุม)

นางสาววรรณา ฉันทกิจโชคไชย
(ผูจ้ ดรายงานการประชุม)
โทร. 02-7037880-1 ต่อ 105
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เอกสารแนบ 2

QR Code สําหรับดาวน์ โหลดรายงานประจําปี 2562 และ
เอกสารประกอบการประชุม
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เอกสารแนบ 3
พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ

การแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา

:

กระบวนการคัด เลือ กผู ้ ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการของบริษ ัท ได้ ผ ่ า น
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษทั
อีก ทัง้ บริษ ัท ได้ม ีก ารเปิ ด โอกาสให้ผู้ถ ือ หุ ้น ได้เ สนอชื่ อ บุ ค คลเพื่อ รับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั แล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563
ถึ ง 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 แต่ ไ ม่ ม ี ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอชื่ อ มา อย่ า งไรก็ ต าม
คณะกรรมการบริษั ท ได้ ร่ว มกัน พิจ ารณาคุ ณ สมบัติ ใ นด้ า นต่ า งๆ โดย
คํานึงถึง ความเหมาะสมด้านคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญจาก
หลากหลายวิช าชีพ รวมถึง ผลการปฏิบ ัติง านในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงทีผ่ า่ นมาแล้ว เห็นว่า

1. นายวีระพล
2. นายธีระวัฒน์

ไชยธีรตั ต์
ภู่ไพบูลย์

มีคุณสมบัตเิ หมาะสม สมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั
นิ ยามกรรมการอิ สระ

:

บริษทั ได้กาํ หนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ของบริษทั ซึ่งมีขอ้ กําหนด
เท่ากับ หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มอี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ย่อย หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทัง้ คู่ ส มรสของบุ ต ร ของผู้บ ริห าร ผู้ถือ หุ้ น รายใหญ่ ผู้ม ีอํ า นาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผู้บริหารหรือผู้มอี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อย หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมี
ความขัด แย้ง ในลัก ษณะที่อาจเป็ น การขัด ขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่ า งอิ ส ระของตน และไม่ ม ี ล ัก ษณะอื่ น ใดที่ ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั
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ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชือ่ – ชือ่ สกุล

:

นายวีระพล ไชยธีรตั ต์

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการ

อายุ

:

53 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหน่งปจั จุบนั

:

กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ

:

12 ปี

ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น :

ไม่ม ี

ตําแหน่งในบริษทั อื่น

กรรมการ ใน “บริษทั ย่อย“ ของบริษทั จํานวน 9 บริษทั

:

ตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/
:
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั
ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทํางาน
(ในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมา)

:

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การถือหุน้ ในบริษทั

:

จํานวน 132,349,086 หุน้ คิดเป็ น 21.004% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมด (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

การเข้าประชุม

:

มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 22 ครัง้ เข้าประชุม 21 ครัง้
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ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ – ชื่อสกุล

:

นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

:

61 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บณ
ั ฑิต การจัดการทัวไป
่
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม พิษณุโลก

ตําแหน่งปจั จุบนั

:

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ

:

6 ปี

ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น

:

ไม่ม ี

ตําแหน่งในบริษทั อื่น

:

ไม่ม ี

ตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั
ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

:

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทํางาน
(ในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมา)

:

งานด้านบัญชีการเงินและงบประมาณ 34 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การถือหุน้ ในบริษทั

:

จํานวน 5,890 หุน้ คิดเป็ น 0.001% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมด (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562)

การเข้าประชุม

:

มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 22 ครัง้ เข้าประชุม 21 ครัง้
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เอกสารแนบ 4
พิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิ ธีการ
เสนอค่าตอบแทนกรรมการ

: การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนของบริษทั โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
การเปรีย บเทีย บอ้า งอิง จากอุ ต สาหกรรมประเภทเดีย วกัน รวมถึง พิจ ารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษทั ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการ
อยู่ในเกณฑ์ ท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ต ามการกํ าหนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ ให้
หมายความรวมถึงกรรมการบริษัท, กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนจะทํ า การทบทวนค่ า ตอบแทน
กรรมการอย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2563 ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า ค่าตอบแทน
กรรมการทีเ่ สนอนัน้ เป็ นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ รวมทัง้ สอดคล้องและเทียบเคียง
กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ อุตสาหกรรมทีอ่ ยูใ่ นระดับเดียวกัน และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการดังนี้
1. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกําหนดค่าเบีย้ ประชุมให้
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมครัง้ ละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ ต่อ 1 คน และ
2. กํ าหนดเงิน โบนัส คณะกรรมการประจํา ปี 2563 เป็ น ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ น เงิน โบนัส เพื่อให้สะท้อ นและ
เชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของบริษทั ในอัตราร้อยละ 0.02 ของกําไรสุทธิประจําปี 2563 โดยให้คาํ นวณจ่าย
ตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ทัง้ นี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท
และประธานกรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25
จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2562
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
1. ค่าบําเหน็จ (ไม่เกิน)
2,928,200.- บาท
2,928,200.- บาท
2. ค่าเบีย้ ประชุม
10,000.- บาท/คน/ครัง้
10,000.- บาท/คน/ครัง้
3. โบนัสคณะกรรมการ
ร้อยละ 0.02 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี 2563 โดยให้
คํานวณจ่ายตามระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งของ
กรรมการ ทัง้ นี้ รวมเงิน
โบนัสคณะกรรมการ เป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน
4,000,000 บาทและประธาน
กรรมการจะได้รบั
ค่าตอบแทนเป็ นเงินโบนัสสูง
กว่ากรรมการคนอื่น ๆ ใน
อัตราร้อยละ 25
23

ตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ในรอบปีทผ่ี ่านมา มีดงั นี้
รายชื่อคณะกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. นายวีระพล
ไชยธีรตั ต์
2. นางวนิดา
สิกขมาน
3. นางสาวณัฏฐ์สชิ า
ภาภัคธนานันท์
4. นายสุพจน์
ปานน้อย
5. นายธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
6. นายชัชนนท์
โสภาจันทร์
รวม

รอบปี 2561

รอบปี 2562

ค่าบําเหน็จ
(บาท)

ค่าเบีย้ ประชุม
(บาท)

ค่าบําเหน็จ
(บาท)

ค่าเบีย้ ประชุม
(บาท)

1,390,895.292,820.292,820.366,025.292,820.292,820.2,928,200.-

140,000.160,000.160,000.160,000.140,000.160,000.920,000.-

1,390,895.292,820.292,820.366,025.292,820.292,820.2,928,200.-

210,000.200,000.220,000.220,000.210,000.220,000.1,280,000.-

- ไม่ มีผลประโยชน์ อนื่ ใด
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เอกสารแนบ 5
พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 4/2563 ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของ
บริษทั และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 โดยเสนอให้แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท
เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีให้กบั บริษทั ติดต่อกันมาเป็ นเวลา 11 ปี แล้ว รวมทัง้
มีผลงานเป็ น ที่ยอมรับและน่ าพอใจ ให้เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ประจําปี 2563 และขออนุ มตั ิค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี
ประจําปี 2563 จํานวนไม่เกิน 1,750,000.- บาท


ผูส้ อบบัญชีของบริษทั
รายนาม
1. นายสุรชัย
ดําเนินวงศ์
2. นางสาวสุนิสา
เสมา

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4721 และ/หรือ
7707

ทัง้ นี้ บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิส เซส (ประเทศไทย) จํา กัด และผู้ ส อบบัญ ชีท่ีเสนอแต่ ง ตัง้ นั น้ ไม่ ม ี
ความสัมพัน ธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบต่ อการปฏิบ ตั ิห น้ าที่อย่างเป็ น อิสระ และผู้สอบบัญ ชีท่ีเสนอให้ม ีการแต่งตัง้ นัน้ เป็ น ผู้สอบบัญ ชีสงั กัดสํานัก
งานสอบบัญชีเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีบริษทั และบริษทั ย่อยด้วย
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี ทผ่ี า่ นมา
รายการค่าตอบแทน
1. ค่าสอบบัญชี (audit services)
2. ค่าบริการอื่น (non audit services)
รวม

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ปี 2562
2,200,000.2,200,000.-
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(หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ปี 2563 (ปีทเ่ี สนอ)
1,750,000.1,750,000.-

เอกสารแนบ 6
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563
โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง ใน 3 แบบ ดังนี้
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.

เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทัวไป
่ ซึง่ เป็ นแบบทีง่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน
เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าํ หนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียด
ชัดเจนตายตัว
เป็ นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้

ในการประชุม สามัญ ผูถ้ อื หุ น้ ประจํา ปี 2563 ของบริษ ทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ เข้าร่วมประชุมแทน
 กรณีให้ผู้อ่นื เข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ใน 3 แบบข้างต้น
เพียงแบบเดียว
 และขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า มาตามทีอ่ ยู่ของบริษทั เพื่อให้
ถึงบริษทั ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ :
1. เพือ่ ให้เป็ นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรือ่ งการมอบฉันทะว่า “ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ
จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุม ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ เพือ่ มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนได้ ”
2. สามารถ download แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้
ทีเ่ ว็บไซต์ของบริษทั http://www.cwt.co.th
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ประวัติผรู้ บั มอบฉันทะ

ชื่อ

นายชัชนนท์ โสภาจันทร์

อายุ

45 ปี

อยู่บ้านเลขที่

34/22 หมูท่ ่ี 5 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา

ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
(ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา)

หัวหน้าสํานักกฎหมายชัชนนท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

การถือหุ้นในบริ ษทั

ไม่ม ี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย

ไม่มสี ว่ นได้เสียในวาระพิจารณาทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการอิสระ
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ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 ฿

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B.

เขียนที.่ ...............................................................
Written at

วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ.................
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า..............................................................................................................สัญชาติ...................................
I/We

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที.่ ........................................ถนน............................................................ตําบล/แขวง.............................................
Residing at No.

Road

Tambon/Khwaeng

อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................
Amphur/Khet

Province

Postcode

(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited.

โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม...................................หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................เสียง ดังนี้

Holding a the total amount of

and having voting rights equivalent to

share(s)

หุน้ สามัญ.....................................หุน้
ordinary share

share(s)

หุน้ บุรมิ สิทธิ.................................หุน้
preferred share

share(s)

vote(s) as follows:

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง
having voting rights equivalent to

vote(s)

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง
having voting rights equivalent to

vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby authorize

(1) ..................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ .............................
Age

Residing at No.

ถนน.............................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต......................................................
Road

Tambon/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................หรือ
Province

Postcode

or

(2) ..................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ .............................
Age

Residing at No.

ถนน.............................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต......................................................
Road

Tambon/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................หรือ
Province

Postcode

or

(3) ..................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที.่ .............................
Age

Residing at No.

ถนน.............................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต......................................................
Road

Tambon/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................
Province

Postcode
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชัน้ 2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือทีจ่ ะพึง
เลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2020, which will
be held on 22 July 2020 at 02.00 p.m., at Company’s Conference Room, Building 10, 2nd Floor, Chai Watana Tannery Group Public Company
Limited, No. 419-420 Moo 6, Buddharuksa Road, Phraeksa Sub-district, Muang District, Samutprakarn Province 10280, or on any date and at
any postponement thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ทีป่ ระชุมเมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
Agenda 1. To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 held on
December 16, 2019.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disagree

Abstain

วาระที่ 2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2562
Agenda 2. To acknowledge the 2019 overall operation of the Company.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disagree

Abstain

วาระที่ 3. พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจําปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda 3. To consider and approve the 2019 Annual Financial Statement ended December 31, 2019.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4. พิจารณาการงดจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562
Agenda 4. To consider and approve the omission of dividend payment for the overall operation of 2019.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5. พิจ ารณาอนุ ม ตั ิก ารลดทุน จดทะเบีย นโดยการตัด หุ ้น สามัญ จํา นวน 61,904,796 หุ ้น จากเดิม ทุน จดทะเบีย น
692,007,924 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) จํานวน 61,904,796 หุน้ ซึง่ หุน้ ดังกล่าวสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายแล้ว
Agenda 5. To consider and approve the capital decrease by cutting off ordinary shares amounting 61,904,796 shares, from Baht
692,007,924 to Baht 630,103,128 by cutting off remaining ordinary shares from the issuance and offering of the capital
increase ordinary shares through general mandate of the Company by way of Private Placement amounting 61,904,796
shares. The offering period of the said shares have been ended.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6. พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้
Agenda 6. To consider and approve the amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to reflect the
capital decrease and cutting off shares.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพือ่ เสนอ
ขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) จํานวนไม่เกิน 105,017,188 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
Agenda 7. To consider and approve of the issuance and offering of capital increase ordinary shares through general mandate to the
existing shareholders by way of rights offering amounting not exceeding 105,017,188 shares, par value of Baht 1.00.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8. พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารออกและเสนอขายใบสํา คัญ แสดงสิท ธิท่ีจ ะซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ครัง้ ที่ 5
(CWT-W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313 หน่ วย ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ
มูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญ เดิม : 1 หน่ วยใบสําคัญ แสดงสิทธิ ในราคาใช้สทิ ธิของใบสําคัญ แสดงสิทธิ
เท่ากับ 3.50 บาทต่อหุน้
Agenda 8. To consider and approve to propose the issuance and offering of warrants for purchase of ordinary shares No. 5
(CWT-W5) amounting not exceeding 63,010,313 units to the Company’s existing shareholders in accordance with
shareholding ratio without charge at the rate of 10 existing ordinary share : 1 warrant unit at the exercising price
equaling Baht 3.50 per share.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9. พิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 168,027,501 หุน้ มูลค่าหุน้
ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1.00 บาท เพื่ อ รองรับ การเพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทั ว่ ไป (General Mandate) จํ า นวน
105,017,188 หุน้ และเพือ่ รองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) จํานวน 63,010,313 หน่วย
Agenda 9. To consider and approve the Company’s capital increase of Baht 168,027,501 from the former registered capital of Baht
630,103,128 to a new registered capital of Baht 798,130,629 by issued the capital increase ordinary share amounting
168,027,501 shares at the rate of Baht 1.00 per share to support the issuance and offering of capital increase shares
through general mandate amounting 105,017,188 shares. And to support the issuance and offering of warrants for
purchase of ordinary shares No. 5 (CWT-W5) amounting 63,010,313 units.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 10. พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
Agenda 10. To consider and approve the amendment of Clause 4. of Memorandum of Association to reflect the capital increase.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 11. พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจํานวน 168,027,501 หุน้ เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบ
มอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) และเพื่อการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5)
Agenda 11. To consider and approve the allocation of capital increase shares amounting 168,027,501 shares to support the
issuance and offering of capital increase shares through general mandate to the existing shareholders by way of rights
offering. And to support the issuance and offering of warrants for purchase of ordinary shares No. 5 (CWT-W5).

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 12. พิจารณาอนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
Agenda 12. To consider and approve the election of directors in place of directors who are due to retire by rotations.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
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การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Vote for all the nominated candidates.

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

 งดออกเสียง

Disagree

Abstain

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

1. นายวีระพล ไชยธีรตั ต์
Mr. Weerapon Chaiteerath

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

Abstain

2. นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Agree

 งดออกเสียง
 งดออกเสียง

Disagree

Abstain

วาระที่ 13. พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563.
Agenda 13. To consider and approved the directors’ remuneration of 2020.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 14. พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริษทั และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
Agenda 14. To consider and approve the appointment of auditors of the Company and fix the 2020 audit fees.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 15. พิจารณาอนุมตั เิ ปลีย่ นวิธกี ารรับรองรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้
Agenda 15. To consider and approve the change of approval method of minutes of general meeting of shareholders by general
meeting of shareholders.

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 16. พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี).
Agenda 16. Other business, (if any).

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting
as a shareholder.

(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีทท่ี ่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment,
modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รบั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ท่ผี ู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy
form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชือ่ ....................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed

Grantor

(..................................................)
ลงชือ่ ...................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(.................................................)
ลงชือ่ ...................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(.................................................)
ลงชือ่ ...................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(.................................................)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ท่ีม ีวาระที่จะพิจ ารณาในการประชุ ม มากกว่าวาระที่ระบุ ไว้ข้างต้น ผู้ม อบฉัน ทะสามารถระบุ เพิ่ม เติม ได้ในใบประจําต่ อ แบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
Note :
1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more
than one proxy holder in order to split votes.
2. In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual
nominee.
3. In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the
Annex attached to Proxy Form B.

33

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex attached to the Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited.
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10
ชัน้ 2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
At the Annual General Meeting of Shareholders of 2020, which will be held on 22 July 2020 at 02.00 p.m., at Company’s Conference
Room, Building 10, 2nd Floor, Chai Watana Tannery Group Public Company Limited, No. 419-420 Moo 6, Buddharuksa Road, Phraeksa Subdistrict, Muang District, Samutprakarn Province 10280, or on any date and at any postponement thereof.

----------------------- วาระที.่ ..............เรือ่ ง.........................................................................................................................
Agenda

Subject

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที.่ ..............เรือ่ ง.........................................................................................................................
Agenda

Subject

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที.่ ..............เรือ่ ง.........................................................................................................................
Agenda

Subject

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที.่ ..............เรือ่ ง.........................................................................................................................
Agenda

Subject

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที.่ ..............เรือ่ ง.........................................................................................................................
Agenda

Subject

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที.่ ..............เรือ่ ง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
Agenda

Election of directors (Continued)

ชือ่ กรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชือ่ กรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชือ่ กรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชือ่ กรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชือ่ กรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชือ่ กรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชือ่ กรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

เอกสารแนบ 7
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม
 ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย
1. กรณีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
- เอกสารแสดงตนที่ส่ว นราชการออกให้ซ่ึงปรากฏภาพถ่ า ยชื่อ และนามสกุ ล ของผู้ถือ หุ้น และยัง ไม่
หมดอายุ เช่น บัต รประจําตัว ประชาชน หรือบัต รประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดิน ทาง กรณีม ี
การเปลีย่ นชื่อหรือชื่อสกุลให้ยน่ื หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีทม่ี กี ารมอบฉันทะ :
- หนังสือมอบฉันทะ ซึง่ กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ ตามข้อ 1 และผูถ้ อื หุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
 ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1. กรณีผมู้ อี าํ นาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
- เอกสารแสดงตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผู้ถอื หุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบิ ุคคล และ
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้
2. กรณีทม่ี กี ารมอบฉันทะ :
- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้มอบ
ฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทน นิติ
บุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
- เอกสารแสดงตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- สําเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะ ซึง่ ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
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 ผูถ้ ือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิได้มีสญ
ั ชาติ ไทยหรือเป็ นนิ ติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาและกรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล โดยเอกสารแสดง
ตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนนิตบิ ุคคล หรือผูร้ บั มอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ ตัง้ อยู่ ซึ่งลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มอี าํ นาจลงลายมือชื่อผูกพัน
นิติบุคคล และเงือ่ นไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
- เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ อื หุน้
หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคําแปล
 ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูฝ้ ากและ
ดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ ุคคล
- หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

37

เอกสารแนบ 8
ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของ
รอบปีบญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อ
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด
จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรือ่ ง
และเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ม ี
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่
เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45)
วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ที่คณะกรรมการ
เรีย กประชุ ม โดยบริษั ท ต้ อ งรับ ผิด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยอัน จํ า เป็ น ที่ เกิด จากการจัด ให้ ม ีก ารประชุ ม และอํ า นวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใดจํานวนผูถ้ อื
หุ้น ซึ่งมาร่ว มประชุ ม ไม่ค รบเป็ น องค์ป ระชุ ม ตามที่กํ า หนดไว้แ ห่ งข้อ 34. นี้ ผู้ถือ หุ้น ตามวรรคสี่ต้อ งร่ว มกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 34 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนผู้ถือหุ้น ทัง้ หมด และต้องมีหุ้น นับ รวมกัน ได้ไม่น้ อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น ที่
จําหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมง
่
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถอื หุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอให้นัดประชุม
ใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับ
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 35 มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
(1)
(2)

ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงข้างมาก
ในกรณี ดงั ต่ อไปนี้ ให้ถือ คะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(2) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(3) การทํ า แก้ ไ ข หรือ เลิก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริษั ท ทั ง้ หมด หรือ บางส่ ว น
ที่สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

ข้อ 36 กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปีพงึ กระทํามีดงั นี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ท่ผี ่านมากิจการของบริษัทได้
จัดการไป
พิจารณาและอนุ มตั งิ บดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
กิจการอื่น ๆ
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เอกสารแนบ 9
นโยบายและมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19
และขัน้ ตอนการลงทะเบียน
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทั จึงได้มกี ารกําหนดนโยบายและมาตรการป้องกัน
การติดด่อไวรัส COVID-19 สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ซึง่ สอดคล้องกับข้อแนะนําของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
(1)
บริษทั จะจัดให้มรี ะบบคัดกรองผูท้ ม่ี อี าการไข้รว่ มกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการ
ตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกายและการสังเกตโดยสายตาของทีมเจ้าหน้าที่
1.1 ในกรณีท่ผี ู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (ตรวจวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั ้ แต่ 37.5
องศาเซลเซีย ส ขึ้น ไป) ไอ เจ็บ คอ จาม มีน้ํ า มู ก บริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ ใ ห้ ท่ า นเข้ า ร่ ว ม
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ นี้ (ขออนุ ญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษทั แทน
โดยเจ้าหน้าทีจ่ ุดลงทะเบียนจะอํานวยความสะดวกเรือ่ งเอกสารและอากรแสตมป์ให้แก่ทา่ น)
(2)
บริษทั จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณทีม่ กี ารใช้งานร่วมกัน
จํานวนมาก เช่น ห้องประชุม ห้องสุขา จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม เป็ นต้น
(3)
บริษทั จะเน้นยํ้าสถานที่จดั งานให้มกี ารทําความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มผี สู้ มั ผัสจํานวนมาก เช่น
ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องนํ้ า ด้วยนํ้ าผงซักฟอก นํ้ ายาทําความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่าง
สมํ่าเสมอ
(4)
บริษทั จะจัดสถานทีแ่ ละห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ รวมทัง้ กระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เพือ่ ไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป
ทัง้ นี้ เพื่อความปลอดภัย และป้ องกันการติดต่ อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าประชุ ม สามัญ ผู้ถือหุ้น ทุ ก ท่าน
บริษทั จึงเรียนมาเพือ่ ขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทีร่ ะบุดงั ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ได้แก่
ควรงดเข้าร่วมประชุม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่า
ตนเองเริม่ ปว่ ย หรือมีอาการตามข้อ 1.1 ทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น
หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ํ ามูก ผิดปกติ ควรแนะนํ าให้ผู้มอี าการติดต่อ
เจ้าหน้าที่
ผู้เข้าร่วมประชุม ควรเตรีย มหน้ ากากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุ ม
เพือ่ ความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
บริษัทขอให้คําแนะนํ าแก่ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทัง้ ก่อนและหลังจาก
เสร็จสิน้ การเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานทีจ่ ดั การประชุม
ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
(1)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมนําเอกสารตามทีก่ าํ หนดตามเอกสารแนบ 7 ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจความครบถ้วน ณ จุด
ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
(2)
นําเอกสารทีต่ รวจสอบแล้วไปลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
(3)
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม ได้รบั บัตรลงคะแนน / คูปองรับอาหารว่าง 1 คน / 1 ชุด
(4)
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมเข้าห้องประชุม
(5)
ประธานในทีป่ ระชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับจนครบทุกวาระและปิด
การประชุม
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หมายเหตุ :
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิในการรับบัตรลงทะเบียนสําหรับผูท้ น่ี ําเอกสารมาไม่ครบถ้วนหรือลงทะเบียนล่าช้า
หลังจากการปิดประชุม
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ไม่ให้ ผ้เู ข้าประชุมเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ นี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมมี
ผลตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกายสูงตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึน้ ไป หรือเป็ นผูท้ ่เี คยเดินทางไปในประเทศที่เป็ น
เขตโรคติด ต่ อ อัน ตรายในช่ ว ง 14 วัน ที่ผ่ า นมา โดยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อ ง ท้อ งที่น อก
ราชอาณาจัก รที่ เป็ น เขตติ ด โรคติ ด ต่ อ อัน ตราย กรณี โ รคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ .ศ. 2563 ซึ่ ง ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เบกษ า เมื่ อ วัน ที่ 15
พฤษภาคม 2563 กําหนดให้ 7 ประเทศเป็ นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ดังนี้
1. สาธารณรัฐอิตาลี
2. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
3. มาเลเซีย
4. ราชอาณาจักรกัมพูชา
5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
7. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

41

เอกสารแนบ 10
(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ข้าพเจ้า บริษัท ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติค ณะกรรมการครัง้ ที่ 14/2563 เมื่อวัน ที่
29 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. เกีย่ วกับการเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้นําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
การลดทุน / เพิม่ ทุน จดทะเบียนของบริษทั ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 692,007,924 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท
แบ่งออกเป็ น หุ้นสามัญ จํานวน 630,103,128 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ
จดทะเบียนคงเหลือจากการขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement: PP) จํานวน 61,904,796 หุ้น ซึ่งหุ้น ดังกล่าวสิ้น สุด
ระยะเวลาการเสนอขายแล้ว
2. การเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 630,103,128 บาท เป็ น 798,130,629
บาท โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 168,027,501 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท รวมเป็ น 168,027,501 บาท โดยเป็ น
การเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
มูลค่าที่ตราไว้
รวม
การเพิ่ มทุน
ประเภทหุ้น
จํานวนหุ้น
(บาท/หุ้น)
(บาท)
หุน้ สามัญ
63,010,313
1.00
63,010,313
แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน
- การออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิม ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5)
หุน้ สามัญ
105,017,188
1.00
105,017,188
แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate)
3. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มติให้จดั สรรหุ้นสามัญ จํานวน 168,027,501 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
รวม 168,027,501 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน
จัดสรรให้แก่
จํานวนหุ้น
อัตราส่วน
ราคาขาย
(หุ้น)
(เดิ ม : ใหม่)
(บาทต่อหุ้น)
เพื่อรองรับการใช้ส ิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หุ้ น ส ามั ญ เพิ่ ม ทุ น ข อ ง
บริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5)

63,010,313

- อัตราส่วนการจัดสรร ไม่คดิ มูลค่า
10 หุ้ น เดิ ม ต่ อ 1 (ราคาใช้สทิ ธิ
หน่วยใบสําคัญแสดง หน่วยละ 3.50
บาท)
สิทธิ
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วัน เวลา จอง หมายเหตุ
ซื้อ และชําระ
เงิ นค่าหุ้น
รายละเอียด รายละเอียดตาม
ตามหมายเหตุ
หมายเหตุ 1
1

จัดสรรให้แก่

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จอง
ซื้อ และชําระ
เงิ นค่าหุ้น

หมายเหตุ

- อัตราการใช้สทิ ธิ คือ
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ
1 หน่ ว ย มี ส ิท ธิ ซ้ื อ
หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
ใหม่ได้ 1 หุน้
หมายเหตุ : 1/ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 14/2563 เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้เสนอต่อ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) ในจํานวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) ในราคาหน่วยละ 0 บาท (โดยไม่คดิ มูลค่า) ในอัตราการจัดสรร 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยมีรายะเอียดเบือ้ งต้นตามเอกสารแนบ
ทัง้ นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดอื่นใด อันจําเป็ นที่
เกีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) ซึง่ รวมไปถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากําหนด แก้ไข เพิม่ เติมรายละเอียดและเงือ่ นไขใด ๆ ทีจ่ าํ เป็ นและเกีย่ วข้องกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) เท่าทีก่ ฎหมายกําหนดให้กระทําได้ หรือในส่วนทีไ่ ม่ใช่
สาระสําคัญ เช่น วัน เวลา และวิธกี ารในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน วิธกี ารใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
เป็ นต้น (2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) (3) ลงนามในแบบคําขออนุ ญาต เอกสารและ
หลักฐานทีจ่ าํ เป็ นและเกีย่ วข้องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบ
คําขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานทีจ่ าํ เป็ นและเกีย่ วข้องต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง และการนําหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดําเนินการอื่นใดตามทีจ่ าํ เป็ นเพื่อการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
3.1.1 การดําเนินการของบริษทั ในการคํานวณสิทธิท่จี ะได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ของ
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายนัน้ หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปดั เศษนัน้ ทิง้
3.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate)
จํานวนหุ้น
ร้อยละต่อ
หมายเหตุ
จัดสรรให้แก่
ประเภท
ทุนชําระแล้ว1/
หลักทรัพย์
ผูถ้ อื หุน้ เดิม
หุน้ สามัญ
105,017,188
16.67%
รายละเอียดตามหมายเหตุ 2
1/
หมายเหตุ : ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติให้มกี ารเพิม่ ทุน
2/ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษ ท
ั ครัง้ ที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้มมี ติอนุ มตั ิให้เสนอต่อ
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 105,017,188 หุน้
เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering)
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4.กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น/วิ สามัญผูถ้ ือหุ้น เพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่
อาคาร 10 ชัน้ 2 ของ บริษัท ชัย วัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํา กัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 ม.6 ถนนพุ ท ธรัก ษา ตํ าบล
แพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่ม ีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุ ม ผู้ถือหุ้น
(Record date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
5.การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
5.1
การขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563
5.2
การดําเนินการจดทะเบียนการลดทุนและเพิม่ ทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ตลอดจนเอกสารอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพิม่ ทุนของบริษทั
5.3
การขออนุ ญ าตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนํ าใบสําคัญ แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น สามัญ
ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผูถ้ อื หุ้นเดิมและหุน้ สามัญออกใหม่ท่เี กิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ เดิมทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.4
การขออนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนําหุน้ สามัญเพิม่ ทุน แบบมอบอํานาจทัวไป
่
(General Mandate) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม
เนื่องจากบริษทั มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ แผนการลงทุนในอนาคต และการชําระคืน
เงินกูบ้ า้ งส่วน จึงมีความจําเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม ดังนัน้ บริษทั จึงได้ออกหุน้ เพิม่ ทุนนี้ เพื่อเพิม่ สภาพคล่อง
และเงิน ทุ น หมุน เวียนให้ก บั บริษัท รวมทัง้ ช่วยเสริม ให้บริษัท มีฐานเงิน ทุน ที่เข้ม แข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสําหรับ
การดําเนินงานในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคต จะนํ ามาซึ่งรายได้ท่เี พิม่ ขึน้ และคาดว่าจะส่งผลให้กําไรของบริษทั ปรับ
ตัวดีขน้ึ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
7. ประโยชน์ ที่บริ ษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
การเพิม่ ทุนจะช่วยให้บริษทั มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ
รวมทัง้ ช่วยให้บริษทั มีฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งยิง่ ขึน้ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว
8. ประโยชน์ ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
8.1
นโยบายเงินปนั ผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไร
สุทธิท่เี หลือจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไว้ในข้องบังคับของบริษทั ตามกฎหมาย
หากไม่มเี หตุจําเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินการของบริษทั อย่างมี
นัยสําคัญ
8.2
สิทธิของผู้ถอื หุ้น ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ที่ได้ใช้สทิ ธิในการซื้อหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัท จะมี
ฐานะเป็ น ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ก็ต่อเมื่อ บริษัท ได้ดําเนิ น การจดทะเบีย นเปลี่ย นแปลงทุ น ชําระแล้วต่ อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว
9. รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ ม
ทุน
-ไม่ม-ี
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10. ตารางระยะเวลาการดําเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลําดับ
ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
วัน เดือน ปี
1 วันประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 14/2563
29 พฤษภาคม 2563
2 วันทีก่ าํ หนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
15 มิถุนายน 2563
(Record date)
3 วันทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563
22 กรกฎาคม 2563
4 วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญ
28 สิงหาคม 2563
ของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5)
5 วันทีจ่ ดทะเบียนลดทุนและเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
ภายใน 14 วัน
พาณิชย์
นับแต่วนั ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติ
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ

ลงชื่อ...................................ประธานในทีป่ ระชุม
(นายวีระพล ไชยธีรตั ต์)
ประธานกรรมการ
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เอกสารแนบ 11
สรุปรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด
(มหาชน)
ที่จดั สรรหุ้นให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5)
1.รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะออกและเสนอขายแก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถือหุ้น
หัวข้อ
รายละเอียด
ประเภท
ใบสําคัญแสดงสิทธิทซ่ี อ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5“
(ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ” หรือ “CWT-W5”)
ชนิด
ระบุช่อื ผูถ้ อื และสามารถเปลีย่ นมือได้
จํานวน
63,010,313 หน่วย
จํานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรร
63,010,313 หน่วย มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10.00% ของจํานวนหุน้ ที่
เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิ
จําหน่ายแล้วทัง้ หมด 630,103,128 หุน้
ราคาเสนอขาย
0 บาทต่อหน่วย (ศูนย์บาท)
วิธกี ารจัดสรร
จัดสรรให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษทั ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดง
สิทธิ ในกรณีทม่ี เี ศษจากการคํานวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปดั เศษนัน้ ทิง้
ทัง้ นี้ บริษทั กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ทีม่ สี ทิ ธิรบั ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หุน้ สามัญ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 (Record date)
อัตราการใช้สทิ ธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย สามารถใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ 1 หุน้ เว้นแต่จะมีการปรับ
สิทธิตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สทิ ธิ
3.50 บาทต่อหุน้ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงือ่ นการปรับสิทธิ
วันออกเสนอขาย
30 กันยายน 2563
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนบั จากวันทีอ่ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ
- ครัง้ ทีแ่ รก ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
- ครัง้ ทีส่ อง ณ วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 29 กันยายน 2566
ทัง้ นี้ หากวัน กําหนดการใช้สทิ ธิตรงกับ วัน หยุดทําการให้เลื่อนเป็ น วัน ทําการสุดท้ายก่ อนวัน
กําหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
ระยะเวลาแจ้งความจํานงใน ผู้ถือใบสําคัญ แสดงสิทธิท่ปี ระสงค์ท่จี ะใช้สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญ ของบริษทั จะต้องแจ้งความ
การใช้สทิ ธิ
จํานงในการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ในระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 15.30 น. ในทุกวันทําการ
ของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วัน ทํ า การก่ อ นวัน กํ า หนดการใช้ส ิท ธิในแต่ ล ะครัง้ ยกเว้น
ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ซึ่งผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิ ธิภายใน 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
ตลาดรองของใบสําคัญแสดง บริษทั จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
สิทธิ
ประเทศไทย
ตลาดรองของหุน้ สามัญที่
บริษัท จะนํ า หุ้น สามัญ ที่เกิด จากการใช้ส ิท ธิจ ดทะเบีย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลาด
เกิดจากการใช้สทิ ธิ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงือ่ นไขการปรับสิทธิ
บริษทั จะดําเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้บริษทั ต้องออกหุน้ สามัญใหม่เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิ ทัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้
ด้อยไปกว่าเดิม
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หัวข้อ

เงือนไขอื่น

นายทะเบียน

รายละเอียด
1. เมือ่ บริษทั มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ ของบริษทั อันเป็ นผลมาจากการรวม
หุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
2. เมื่อบริษทั เสนอขายหุน้ สามัญแก่ผถู้ อื หุน้ เดิม และ/หรือประชาชนทัวไป
่ และ/หรือบุคคล
ในวงจํากัดในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ท่คี ํานวณได้ต่ํากว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน
ทัวไปและ/หรื
่
อบุคคลในวงจํากัด โดยหลักทรัพย์นนั ้ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หลักทรัพย์ในการใช้
สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรือใช้สทิ ธิซ้ือหุ้น สามัญ เช่น หุ้น กู้แปลงสภาพ หรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่
เพือ่ รับรองสิทธิดงั กล่าว ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษทั
4. เมือ่ บริษทั จ่ายปนั ผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้
5. เมื่อบริษทั จ่ายปนั ผลเป็ นเงินในจํานวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะของบริษทั หลังหักสํารองตามกฎหมาย สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลา
บัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
6. เมื่อ มีก รณี อ่ืน ใดในลัก ษณะเดีย วกับ ที่กํ า หนดไว้ต ามข้อ 1 - 5 ข้างต้น ที่ทํ าให้ผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิได้รบั ผลประโยชน์ดอ้ ยไปจากเดิม
หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สทิ ธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สทิ ธิต่าํ กว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ต่อ
หุน้ ได้ (Par Value)
ให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูม้ อี ํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่น ๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอาํ นาจในการกําหนดเหตุแห่งการออกหุน้
สามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ รวมทัง้ ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนํ าใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุ ญาตต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

2.ผลกระทบที่ มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มใน
ครัง้ นี้
 ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ จากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ สามารถแบ่งออกเป็ น 4 กรณีดงั ต่อไปนี้
- กรณี ที่ 1 ผูถ้ อื หุน้ เดิมใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทัง้ จํานวน 63,010,313 หน่ วย และไม่ม ี
บุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ผถู้ อื หุน้ เดิมใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5
- กรณี ที่ 2 ผู้ถอื หุ้นเดิมไม่ใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 แต่มบี ุคคลอื่นที่มใิ ช่ผู้ถอื หุ้นเดิมใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทัง้ จํานวน 63,010,313 หน่วย
- กรณี ที่ 3 ผูถ้ อื หุน้ เดิมใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทัง้ จํานวน 63,010,313 หน่ วย และไม่ม ี
บุคคลอื่นที่มใิ ช่ผู้ถอื หุ้นเดิมใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 โดยนับรวมการออกหุ้นเพิม่ ทุน
แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
- กรณี ที่ 4 ผู้ถอื หุ้นเดิมไม่ใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 แต่มบี ุคคลอื่นที่มใิ ช่ผู้ถอื หุ้นเดิมใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทัง้ จํานวน 63,010,313 หน่ วย โดยนับรวมการออกหุ้นเพิม่ ทุน
แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
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2.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการคํานวณในแต่ละกรณี ดงั นี้
- กรณี ที่ 1 เท่ า กับ ศู น ย์ เนื่ อ งจากผู้ถือ หุ้น เดิม ใช้ส ิท ธิต ามใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ CWT-W5 ทัง้ จํา นวน
63,010,313 หน่วย และไม่มบี ุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ผถู้ อื หุน้ เดิมใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5
- กรณี ที่ 2 ผู้ถอื หุ้นเดิมไม่ใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 แต่มบี ุคคลอื่นที่มใิ ช่ผู้ถอื หุ้นเดิมใช้
สิทธิตามใบสําคัญ แสดงสิทธิ CWT-W5 ทัง้ จํานวน 63,010,313 หน่ วย จะทําให้เกิดผลกระทบต่อส่วน
แบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 9.09 โดยมีรายละเอียดการ
คํานวณดังนี้
Control Dilution =

จํานวนหุน้ ทีร่ องรับ CWT-W5
(จํานวนหุน้ ทีช่ าํ ระแล้ว + หุน้ รองรับ CWT-W5)

=

=
-

63,010,313
(630,103,128 + 63,010,313)
9.09%

กรณี ที่ 3 ผูถ้ อื หุน้ เดิมใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทัง้ จํานวน 63,010,313 หน่ วย และไม่ม ี
บุคคลอื่นทีมใิ ช่ผู้ถอื หุ้นเดิมใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 โดยนับรวมการออกหุ้นเพิม่ ทุน
แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) ให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
จะทําให้เกิด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เดิม ลดลงร้อยละ 7.89 โดยมี
รายละเอียดการคํานวณดังนี้
Control Dilution =

=

จํานวนหุน้ ทีร่ องรับ General Mandate
(จํานวนหุน้ ทีช่ าํ ระแล้ว + หุน้ รองรับ CWT-W5 + หุน้ รองรับ General Mandate)
63,010,313
(630,103,128 + 63,010,313 + 105,017,188)

=

7.89%

- กรณี ที่ 4 ผูถ้ อื หุน้ เดิมไม่ใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 แต่มบี ุคคลอื่นทีม่ ใิ ช่ผถู้ อื หุน้ เดิมใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทัง้ จํานวน 63,010,313 หน่วย โดยนับรวมการออกหุน้ เพิม่ ทุน
แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)
Control Dilution =

=

หุน้ รองรับ CWT-W5 + จํานวนหุน้ ทีร่ องรับ General Mandate
(จํานวนหุน้ ทีช่ าํ ระแล้ว + หุน้ รองรับ CWT-W5 + หุน้ รองรับ General Mandate)
63,010,313 + 105,017,188
(630,103,128 + 63,010,313 + 105,017,188)

=

21.05%
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2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) มีรายละเอียดการคํานวณในแต่ละกรณี ดงั นี้
- กรณี ที่ 1 และกรณี ที่ 2
เนื่องจากราคาใช้สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิ CWT-W5 ทีเ่ ท่ากับ 3.50 บาท ต่อหน่ วย สูงกว่าราคา
ตลาดที่ 1.69 บาทต่ อ หุ้น ซึ่ง คํ า นวณจากราคาซื้อ ขายถัว เฉลี่ย ถ่ ว งนํ้ า หนั ก ของหุ้น บริษัท ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 15 วันทําการต่อเนื่องก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษั ท จะทํ า ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ การลดลงของราคา (Price Dilution) ลดลงร้อ ยละ 1.94 โดยมี
รายละเอียดคํานวณดังนี้
Price Dilution

= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
โดยราคาหลังการเสนอขาย
= (ราคาตลาด x จํานวนหุน้ ทีช่ าํ ระแล้ว) + (ราคาใช้สทิ ธิ x จํานวนหุน้ ทีจ่ ะได้รบั การใช้สทิ ธิ)
จํานวนหุน้ ทีช่ าํ ระแล้ว + จํานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายครัง้ นี้

= ([1.78] x 630,103,128) + (3.50 x 63,010,313)
630,103,128 + 63,010,313

= 1.94

ดังนัน้ การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) = [1.78] – 1.94 = -8.78%
[1.78]
- กรณี ที่ 3 และกรณี ที่ 4
เนื่ อ งจากการออกหุ้ น เพิ่ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทัว่ ไป (General Mandate) ในครัง้ นี้ ยัง ไม่
สามารถคํานวณผลกระทบด้านการลดลงของราคากรณีจดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) ได้
2.3 ด้านการลดลงของกําไรสุทธิ ต่อหุ้น (Earning per Share Dilution) มีรายละเอียดการคํานวณในแต่ละกรณี ดงั นี้
กรณี ที่ 1 และกรณี ที่ 2
- บริษทั มีกาํ ไร (Earning) จํานวน 29,289,000 บาท จากกําไรสุทธิของบริษทั สําหรับไตรมาส 1 ปี 2563
- EPS ก่อนเสนอขายเท่ากับ 0.046 บาทต่อหุน้ (Earning หารด้วยจํานวนหุน้ ทีอ่ อกและชําระแล้วจํานวน
630,103,128 หุน้ ) โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
EPS Dilution

= (EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลังการเสนอขาย)
EPS ก่อนการเสนอขาย
= 0.046 – 0.042 = 9.09%
0.046

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย = กําไรสุทธิ / หุน้ เดิม เท่ากับ 0.046 บาทต่อหุน้
EPS หลังเสนอขาย = กําไรสุทธิ / (หุน้ เดิม +หุน้ รองรับ CWT-W5) เท่ากับ 0.042 บาทต่อหุน้
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กรณี ที่ 3 และกรณี ที่ 4
- บริษทั มีกาํ ไร (Earning) จํานวน 29,289,000 บาท จากกําไรสุทธิของบริษทั สําหรับไตรมาส 1 ปี 2563
- EPS ก่อนเสนอขายเท่ากับ 0.046 บาทต่อหุน้ (Earning หารด้วยจํานวนหุน้ ทีอ่ อกและชําระแล้วจํานวน
630,103,128 หุน้ ) โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
EPS Dilution

= (EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลังการเสนอขาย)
EPS ก่อนการเสนอขาย
= 0.046 – 0.037 = 21.05%
0.046
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย = กําไรสุทธิ /หุน้ เดิม เท่ากับ 0.046 บาทต่อหุน้
EPS หลังเสนอขาย = กําไรสุทธิ / (หุน้ เดิม +หุน้ รองรับ CWT-W5 + หุน้ รองรับ General
Mandate) เท่ากับ 0.037 บาทต่อหุน้
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เอกสารแนบ 12
แผนที่ตงั ้ สถานที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์หมายเลข : 02-703-7880-1 ต่อ 105 หรือ 066-1246196

ถ.ศรีนครน
ิ ทร์

●SEACON
●Paradise

อุดมสุข

ลาซาล

แบรงิ่

สําโรง ถ.เทพารักษ์

ถ.เทพารัก ษ์

ถ.ศรีน
ครน
ิ ทร์
วงแหวน
สุขสวัสด ิ์
ถ.สุข ุมวิท
สายเก่า

ถ.กิง่ แก ้ว

บางนา-ตราด

บางนา

ถ.สุขุมวท
ิ

เฉลิมพระเกียรติ

ถ.ศรีนครน
ิ ทร์

ทาง
ด่วน

Motor Way

ไป
ชลบุรี

วงแหวน

ไปสุขุม วิท

วงแหวนตะวันออ

https://goo.gl/maps/m7N2CfCzw3NouUYZA

วงแหวน
รพ.เปาโล

5 km
แพรกษา

ถ.แพรกษา

วัดแพรกษา

ไปบางปู
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ไปนิคม
บางปู

