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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น  
ประจาํปี 2563 

ของ บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
วนัพธุท่ี 22 กรกฎาคม 2563              

 
ณ หอ้งประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชัน้ 2 ของบรษิทั ชยัวฒันา แทนเนอรี ่กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  เลขที ่419-420 

หมู ่6 ถนนพทุธรกัษา ต.แพรกษา อ.เมอืง จ.สมทุรปราการ 10280 
   

เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. 
 
   คุณ พรเทพ วฒันธํารงศกัดิ ์ตวัแทนบรษิทั ชยัวฒันา แทนเนอรี ่กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ 
และ ผูร้บัมอบฉนัทะ ทีเ่ขา้ร่วมประชุมและแจง้ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบว่า ครัง้น้ีเป็นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี  2563 
ขณะน้ีมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชุมทัง้สิน้  33  ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 282,569,277  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
44.8449  ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด ซึง่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้   

ต่อมาตวัแทน ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมใหร้บัทราบเกีย่วกบัเอกสารทีต่อ้งใชพ้จิารณาประกอบการประชุมในครัง้น้ีคอื 
1.  หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 (ในรปูแบบ QR Code) 

 
กรรมการบริษทั ท่ีมาประชมุ           จาํนวน  6 ท่าน 

1. คุณ วรีะพล  ไชยธรีตัต ์ ประธานกรรมการ และ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. คุณ ณฏัฐส์ชิา ภาภคัธนานนัท ์ รองประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
3. คุณ วนิดา สกิขมาน กรรมการ และ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. คุณ สพุจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบ  
5. คุณ ธรีะวฒัน์  ภู่ไพบลูย ์ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
6. คุณ ชชันนท ์ โสภาจนัทร ์ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 
ผูบ้ริหารบริษทั และ บริษทัย่อย  ท่ีเข้าร่วมประชมุ             จาํนวน   4   ท่าน 
1. คุณ อนุพงศ ์ สกิขมาน ผูช้ว่ยกรรมการผจก. 
2. คุณ ธรีเสฎฐ ์  มโนเกษมสนัต ์ ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงานของเล่นสนุขั 
3. คุณ สมฤทยั ไพฑรูยร์งัสฤษดิ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไปการเงนิและบญัช ี
4. คุณปารเมษฐ ์ จริสัยโ์สภณ กก.ผูจ้ดัการ บจก.กรนี เพาเวอร ์2 
 
ผูส้อบบญัชี จาก บ.อารเ์อสเอม็ ออดิท เซอรวิ์สเซส  (ประเทศไทย)  จาํกดั  เข้าร่วมประชมุ จาํนวน 2  ท่าน 
1. คุณ สรุชยั   ดาํเนินวงศ ์
2 คุณ รณวรี ์ คมคุณ 
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ปรึกษาการเงิน จากบริษทั แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท ์จาํกดั เข้าร่วมประชมุ 2 ท่าน 
1. คุณเสกสรรค ์       ธโนปจยั 
5. คุณ กสดิสิ วงศเ์มอืง 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายจาก LEGAL ADVISERY COUNCIL LIMITED (LACL) ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายในการ
ประชมุและเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียงในท่ีประชมุเข้าร่วมประชมุ จาํนวน  3  ท่าน    
 
1. คุณวจิติรพรรณ คลา้ยอุบล 
2 คุณระพภีทัร คาํพชิยั 
3. คุณณฐัพร พลูโภคา 

 
นอกจากน้ี เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการประชุม บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให ้บรษิทั ควดิแลบ จํากดั เป็น

ผูด้าํเนินการนบัคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม 
 คุณพรเทพ วฒันธํารงศกัดิ ์ชี้แจงหลกัเกณฑ์และวธิกีารลงคะแนนเสยีงในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปี 
2563 ดงัน้ี 
 
1. สําหรบัการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสยีงลงคะแนนได้ตามจํานวนหุ้นที่ม ีหรอืตาม

จํานวนหุน้ทีไ่ดร้บัมอบฉันทะมา โดยถอืว่า หุน้เท่ากบั 1 เสยีง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้(เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของคสัโตเดยีน)  
 

2. การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะสอบถามทีป่ระชุมในทุก ๆ วาระว่าผูถ้อืหุน้คนใดไมเ่หน็ดว้ย หรอื
งดออกเสยีง หากท่านเหน็ดว้ย ใหท้่านลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงทีท่างบรษิทัจดัให ้แต่ไม่ตอ้งยืน่ให้
เจา้หน้าที ่แต่หากท่านไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ใหท้่านลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีง และรบกวน
ท่านชูมอืขึ้น เพื่อให้พนักงานของบรษิัทไปเก็บบตัรเพื่อมานับคะแนน สําหรบัผูถ้ือหุ้นที่ทําหนังสอืมอบ
ฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แลว้ บรษิทัจะนําคะแนน 
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ตามความประสงค์ของผูม้อบฉันทะ และบนัทกึเพื่อการลงมตติาม
วาระไวแ้ลว้  

ทัง้น้ี ในการออกเสยีงลงคะแนน หากผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมหลงัจากเริม่การประชุมแลว้นัน้ ผูถ้อืหุน้
สามารถทีจ่ะลงทะเบยีนและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระต่อไปได ้แต่ไมม่สีทิธทิีจ่ะออกเสยีงลงคะแนน
และ/หรอื คดัคา้นในวาระทีผ่า่นมา สาํหรบัท่านทีไ่ม่สง่บตัรลงคะแนน บรษิทัจะถอืวา่ท่านอนุมตัเิหน็ชอบใน
วาระนัน้ ๆ  

3. ในการนับคะแนนเสยีงบรษิทัจะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้ือหุ้นที่ลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออก
เสยีง รวมทัง้คะแนนเสยีงตามบตัรเสยี (ถา้ม)ี ในแต่ละวาระนัน้ ๆ  มาหกัออกจากจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมส่วนที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเหน็ดว้ย โดยบตัรเสยีจะนับจาก
บตัรทีล่งคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีงเท่านัน้ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ส่งบตัรลงคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ย
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หรอืงดออกเสยีง ภายหลงัจากที่บรษิทัได้แจ้งปิดรบับตัรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บรษิทัจะไม่นํา
คะแนนเสยีงดงักลา่วมารวมคาํนวณเป็นคะแนนเสยีงอกี 

4. ระหว่างการประชุมแต่ละวาระ หากท่านมคีําถามที่ต้องการซกัถามในที่ประชุมที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ 
รบกวนให้ผู้ที่ต้องการซกัถามมายนืตรงจุดที่จดัไว้ให้ซกัถาม และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขลําดบัใน    
บตัรลงคะแนนเสยีงของท่านว่าหมายเลขอะไร ซึ่งหมายเลขลําดบัดงักล่าวจะปรากฏอยู่ในบตัรลงคะแนน
เสยีงของทา่นแลว้ พรอ้มทัง้ชีแ้จงวา่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ  
 

5. หากการประชุมเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้รบกวนทา่นผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะวางบตัรทีล่งคะแนนเรยีบรอ้ยแลว้
ไวท้ีโ่ต๊ะของทา่น จะมเีจา้หน้าทีไ่ปเกบ็บตัรลงคะแนนเอง 

 
เมื่อแจ้งวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว จากนัน้ ประธานในที่ประชุม เริ่ม

ดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปี 2563 โดยไดเ้ชญิ

ทา่นผูถ้อืหุน้ 1 ทา่นชว่ยทาํหน้าทีเ่ป็นสกัขพียานและตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้น้ี โดย คุณชนะภยั 

แกว้บุตรา เป็น ผูถ้อืหุน้ หมายเลขลาํดบัในบตัรลงคะแนน  ลาํดบัที ่11  ไดข้อทาํหน้าทีเ่ป็นอาสาสมคัรตรวจสอบการนบั

คะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งโปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบั  

คณุวีระพล ไชยธีรตัต ์ เป็นประธานในทีป่ระชุม และ เป็นผูด้าํเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึง่ประกอบไปดว้ย
วาระทัง้หมด 16 วาระ ดงัน้ี 
 
วาระท่ี  1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562  ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมือ่วนัที ่16 ธนัวาคม 
2562  

คุณวรีะพล ไชยธรีตัต ์ไดก้ล่าวใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา (เอกสารแนบ 1) หน้าที ่8-18 ในหนังสอืเชญิประชุม ซึ่ง
เป็นรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562  มทีัง้สิน้ รวม 5 วาระ   ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 
2562  และบรษิทั ไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ และไดส้อบถามผูท้ี่
เขา้รว่มประชุมวา่มผีูใ้ดจะสอบถาม หรอื ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืไม ่ 

ไม่มีผูเ้ข้าร่วมประชมุสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ  
 

มติท่ีประชมุ :  รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 ซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 
2562 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
 เหน็ดว้ย           282,569,277       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                      0        เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         0.0000  
 งดออกเสยีง                     0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
 บตัรเสยี                          0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 



     บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
      176/1,1480 หมูท่ี ่1 ถนนสขุมุวทิ ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ 
      จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1 
 

 
Chai Watana Tannery Group Public Co.,Ltd.                                                                                                     
Head Office : 176/1,1480 Moo 1, Sukhumvit Rd., Km 30, Tai Ban, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand. 
Office  Phraesa : 420/1 Moo 6 , Buddharuksa Rd., Phraeksa, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand. 
Tel : + 66 (0) 2 703 7880-1                                                                                                               หน้า 4 จาก 22 

วาระท่ี  2   รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทั ประจาํปี 2562 
 

ประธานทีป่ระชุม คุณวรีะพล ไชยธรีตัต ์ไดแ้สดงภาพรายละเอยีดของกลุม่บรษิทั ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบดงัน้ี 
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Date : 3-4-63

โครงสรา้งการถอืหุน้กลุม่บรษัิท (หลงั) ปรับโครงสรา้ง

1. บมจ.ชยัวฒันา แทนเนอรี ่กรุ๊ป (CWT)  
Holding Company 

2. บรษัิทยอ่ย 
 บจก.พลาทรัพย ์"PALA"

3. บรษัิทยอ่ย (Holding Company)

 บจก.ชยัวัฒนา กรนี "CWTG"

11. บรษัิทรว่ม
NHK SPRING (COMBODIA) 

"CNHK"

12. บรษัิทยอ่ย 
 บจก.สกลุฏซ์ ีอนิโนเวชัน่  

"SKC"

4. บจก. ชยัวัฒนา กรนี แมนเนจ เมน้ท ์"CWTG"

5. บจก. กรนี เพาเวอร ์2 "GP2"

6. บจก. ชยัวัฒนา เอ็กพอรต์  "CWTX"

7. บจก. กรนี เพาเวอร ์1 "GP1"

8. บจก. บลโูซลารฟ์ารม์ 3 "BSF3"

9. บจก. แอดวานซ ์เพาเวอร ์คอนเวอรช์ัน่ "APCON"

10. บจก. รักษ์บา้นเรา "RBR"

13.บจก.ชยัวัฒนา แทนเนอร ี
"CWTT"

 
ซึง่ประกอบดว้ย 3 กลุม่ธุรกจิ คอื 1. กลุม่ผลติภณัฑห์นงั 2.กลุ่มธุรกจิพลงังาน และ 3. กลุ่มธุรกจิออกแบบและ

จดัจําหน่ายยานพาหนะ พรอ้มรายงานความกา้วหน้า ของกลุ่มธุรกจิใหท้ี่ประชุมรบัทราบ และแจง้ว่าบรษิทัมนีโยบาย
และแนวทางและปฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่อยา่งเครง่ครดั ต่อจากนัน้ไดเ้รยีนเชญิคุณณฏัฐส์ชิา ภาภคัธ
นานันท์ รองประธานกรรมการ ให้ช่วยดําเนินการประชุมในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3  และ คุณณัฏฐ์สชิา ได้นําเสนอ 
กราฟแสดงผลการดาํเนินงานของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี   

1. กราฟแสดงโครงสร้างเงินทนุ     
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2.  กราฟแสดงโครงสร้างรายได้บริษทั เปรียบเทียบปี 61 และ 62 ดงัน้ี 

                                                                                                                    

 
 
3. กราฟแสดงการเปรียบเทียบกาํไรขัน้ต้น สาํหรบัปี 61 และ 62 ดงัน้ี 

                                                                                             

 
 
 

4. กราฟแสดงกาํไร งบรวม และ งบเฉพาะบริษทั 
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              5.       ตารางแสดงงบกระแสเงินสด 
                    หน่วย : ลา้นบาท 

เงนิสดสทุธ ิ ปี 2561 ปี 2562 
จากกจิกรรมการดาํเนินเงนิ -   149.24       313.76  
จากกจิกรรมการลงทุน -   174.98  -   153.11  
จากกจิกรรมจดัหาเงนิ      298.64  -   174.35  
เงนิสด และ รายการเทยีบเทา่เงนิสด        60.48         46.60  

 
6.        ตารางอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 
อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     
 

  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เทา่     1.18       0.67  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็  เทา่     0.49       0.31  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด เทา่     0.11       0.26  
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหน้ีการคา้  เทา่     5.47       4.99  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  วนั      53         73  
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื  เทา่     2.66       2.81  
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  วนั      137       130  
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ีการคา้  เทา่     3.47       4.28  
ระยะเวลาชาํระหน้ี  วนั      105         85  
Cash Cycle วนั       99       117  

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2562 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

 
  

อตัรากาํไรขัน้ตน้  รอ้ยละ   17.80     21.99  
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน                                                                         รอ้ยละ     4.91       9.07  
อตัรากาํไรอื่น รอ้ยละ     1.90       0.40  
อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกาํไร รอ้ยละ  155.45   172.18  
อตัรากาํไรสทุธ ิ รอ้ยละ     3.11       4.59  
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  รอ้ยละ     4.39       6.05  
อตัราส่วนประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

 
  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ     1.67       2.42  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร  รอ้ยละ     6.72       8.19  
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่     0.54       0.53  

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2562 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน     

  
อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เทา่     1.66       1.35  
อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้(1)  เทา่     1.26       1.05  
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อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2561 ปี 2562 
อตัราสว่นหน้ีสนิสทุธต่ิอกาํไรก่อนดอกเบีย้จา่ยภาษเีงนิไดค้า่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย เทา่     6.59       5.01  
อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทีค่รบกาํหนดภายใน 1 ปี ต่อหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ทัง้หมด เทา่     0.28       0.63  
อตัราสว่นเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิต่อหน้ีสนิรวม เทา่     0.78       0.80  
อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้(2) เทา่     1.97       2.25  
อตัราสว่นความสามารถชาํระผกูพนั (Cash Basis)(3) เทา่   - 0.24       1.03  
อตัราการจา่ยเงนิปนัผล รอ้ยละ   33.12  -  

 
ไม่มีผูข้้าร่วมประชมุสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 
 
วาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ   จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระท่ี 3    พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี  2562  สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผา่นการพจิารณาจาก 
                   คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผา่นการตรวจสอบและรบัรองโดย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั แลว้  
                คุณณฎัฐส์ชิา ภาภคัธนานนัท ์อธบิายงบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  
                ใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมรบัทราบ โดยสงัเขปดงัน้ี 

 งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 หน่วย : ลา้นบาท 

           สนิทรพัย ์ ปี 2561 ปี 2562
สนิทรัพยห์มนุเวยีน             1,169.54                982.82 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน             2,788.60             2,855.11 

รวม            3,958.13            3,837.93 
           หนีส้นิ    
หนีส้นิหมนุเวยีน               994.44             1,466.03 
หนีส้นิไมห่มนุเวยีน             1,477.42                740.54 

รวม            2,471.86            2,206.57 
     สว่นของผูถ้อืหุน้    
สว่นของบรษัิทใหญ ่             1,382.44             1,488.80 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อํีานาจควบคมุ               103.83                142.56 

รวม            1,486.27            1,631.36 
หนีส้นิ และ สว่นของผูถ้อืหุน้  รวม            3,958.13            3,837.93 

                  
หนว่ย: ลา้นบาท

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 2561 2562
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,955.69 2,009.38
ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย -1,760.71 -1,781.05
กําไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิ ภาษีเงนิได ้คา่เสือ่มราคา     
และ คา่ตดัจําหน่าย (EBITDA) 194.98 228.33
กําไรสทุธสิาํหรบัปี 62.57 94.25
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี 99.05 82.91
 



     บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
      176/1,1480 หมูท่ี ่1 ถนนสขุมุวทิ ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ 
      จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1 
 

 
Chai Watana Tannery Group Public Co.,Ltd.                                                                                                     
Head Office : 176/1,1480 Moo 1, Sukhumvit Rd., Km 30, Tai Ban, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand. 
Office  Phraesa : 420/1 Moo 6 , Buddharuksa Rd., Phraeksa, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand. 
Tel : + 66 (0) 2 703 7880-1                                                                                                               หน้า 8 จาก 22 

         หน่วย : ลา้นบาท
2561 2562

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 86.19 60.48
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน -149.24 313.76
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน -174.98 -153.11 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 298.64 -174.35 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 60.48 46.60

งบกระแสเงนิสด 

 

งบการเงนิได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต จากบรษิทั อาร์เอสเอ็ม ออดทิ เซอร์วสิเซส 
(ประเทศไทย) จํากดั โดยคุณสุรชยั ดําเนินวงศ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4721 ไดร้ายงานการตรวจสอบโดยให้
ความเหน็อยา่งมเีงือ่นไขต่องบการเงนิรวมของบรษิทั โดยเกณฑใ์นการแสดงความเหน็อยา่งมเีงือ่นไขต่องบการเงนิรวม
เน่ืองจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มคอื บรษิทั เอน็เอชเค สปรงิ (กมัพชูา ) จาํกดั  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีบ่นัทกึตาม
วธิสี่วนไดเ้สยีจํานวน 9.50 ล้านบาท มสี่วนแบ่งผลกําไรของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงนิ ณ วนัสิน้งวดปี 2562 จาํนวน 4.36 ลา้นบาทและ 1.17 ลา้นบาท ซึง่งบการเงนิดงักลา่วจดัทาํขึน้โดยอาศยัขอ้มลู
ทางการเงนิทีจ่ดัทาํขึน้โดยฝา่ยบรหิารของบรษิทัรว่ม ทีย่งัไมไ่ดม้กีารตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี                 

          นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบท่านไดส้อบทานงบการเงนิของบรษิทัรวมถงึการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่าง 
ๆ ของบรษิทั 
          ต่อมาไดเ้รยีนเชญิคุณสพุจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบไดก้ล่าวถงึรายการคณะกรรมการตรวจสอบ
และ คุณสพุจน์ ปานน้อย ไดก้ลา่วแนะนําตวั และกลา่วถงึสาระสาํคญัในการปฏบิตัหิน้าทีซ่ึง่สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอยา่งครบถว้นดงัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และ งบ
การเงนิประจาํปี รวมทัง้งบการเงนิรวม ของบรษิทั และ บรษิทัยอ่ย 

2. การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอื รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
3. การสอบทานบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบรหิารความเสีย่ง โดยแต่งตัง้คณะ

กรรมการบรหิารความเสี่ยง ทําหน้าที่กําหนดหลกัเกณฑ์นโยบาย และบรหิารความเสี่ยงที่มผีลกระทบต่อ
บรษิทั 

4. การสอบทานประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน ซึง่ไมพ่บประเดน็หรอืขอ้บกพรอ่งทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อ
บรษิทัฯ อยา่งมนียัสาํคญั 

5. การตรวจทานการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี โดยระหว่างปีบรษิทัไดต้ระหนักถงึการสรา้งคุณค่าใหก้จิการอย่าง
ยัง่ยนื ไดพ้จิารณาทบทวนความเหมาะสมของการนําหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 
2560 (CG Code) ไปปรบัใชต้ามบรบิททางธุรกจิของบรษิทัฯ 

6. การกํากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ํากบัดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในใหม้ี
ความเป็นอสิระ โดยใหร้ายงานตรงก่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกํากบัดูแลการตรวจสอบใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

7. การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละคา่สอบบญัชรีอบปีบญัช ี2562 
  
            คุณณัฏฐ์สชิา กล่าวขอบคุณ ท่านคณะกรรมการตรวจสอบ และ สอบถามในที่ประชุมว่ามขีอ้เสนอแนะหรอื
ตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืไม ่
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            ไม่มีผูข้้าร่วมประชมุสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 
 
มติท่ีประชุม : อนุมตังิบการเงนิประจาํปี 2562 สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562  ซึง่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผา่นการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี      
 
 เหน็ดว้ย           282,567,077       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ       99.9992  
 ไมเ่หน็ดว้ย                2,200       เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         0.0008  
 งดออกเสยีง                    0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
 บตัรเสยี                         0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4   พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562 

  ประธานในทีป่ระชุม คุณวรีะพล ไชยธรีตัต์ ไดแ้จง้ในทีป่ระชุมเกี่ยวกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ของบรษิทั 
จะจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน ในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธใินแต่ละปีโดยจ่ายในปีถดัไป ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั
ความสามารถในจ่ายกบัสถานการณ์ในขณะนัน้ ๆ  ทัง้น้ี เน่ืองจากบรษิทัต้องรกัษากระแสเงนิสดไว้และเพื่อรองรบั
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อใหบ้รษิทัได้
ปฏบิตัติามขอ้กําหนดสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กูส้าํหรบั “หุน้กูบ้รษิทั ชยัวฒันา แทนเนอรี ่กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” ในขอ้ 7.9 ทีก่ําหนดว่า “ผูอ้อกหุน้กู้และ/หรอืบรษิทัย่อย
จะตอ้งไมจ่า่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของตน หากการจ่ายเงนิปนัผลนัน้จะเป็นเหตุทาํใหผู้อ้อกหุน้กูไ้มส่ามารถชาํระเงนิ
ตน้และ/หรอืดอกเบีย้ หรอืผูอ้อกหุน้กูผ้ดินดัชาํระหน้ีใด ๆ ตามหุน้กูน้ี้ซึง่การไมช่ําระ การผดินดัหรอืผดิเงื่อนไขดงักล่าว
ยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข” 

จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเหน็ควรอนุมตัใิหง้ดจา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562 และบรษิทั
ตอ้งขออภยัต่อทา่นผูถ้อืหุน้ทุกทา่นเป็นอยา่งสงูมา ณ ทีน้ี่ดว้ย 
                   ไม่มีผูข้้าร่วมประชมุสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 
 
มติท่ีประชมุ :  อนุมตังิดจา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2562        

     ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
 เหน็ดว้ย           282,569,277       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ     100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                      0        เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         0.0000  
 งดออกเสยีง                     0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         
 บตัรเสยี                          0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี  5  พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนโดยการตดัหุน้สามญั จาํนวน 61,904,796 หุน้ จากเดมิทุนจดทะเบยีน 

692,007,924 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 630,103,128 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนคงเหลอืจากการ
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) เพือ่เสนอขายใหก้บับุคคลในวงจาํกดั 
(Private Placement) จาํนวน 61,904,796 หุน้ซึง่หุน้ดงักลา่วสิน้สดุระยะเวลาในการเสนอขายแลว้ 

ประธานกล่าวในที่ประชุมว่า ตามมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 มมีตกิารออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายใหก้บับุคคลในวงจํากดั 
(Private Placement) จํานวน 61,904,796 หุน้ ซึ่งปจัจุบนัหุน้ดงักล่าวสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายแลว้เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จงึเหน็ควรใหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 พจิารณาอนุมตักิารลด
ทุนจดทะเบยีนโดยการตดัหุน้สามญั จาํนวน 61,904,796 หุน้ จากเดมิทุนจดทะเบยีน 692,007,924 บาท เป็น
ทุนจดทะเบยีน 630,103,128 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนคงเหลอืจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) เพือ่เสนอขายใหก้บับุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

 
                   ไม่มีผูข้้าร่วมประชมุสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 

 
   มติท่ีประชุม :  อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนโดยการตดัหุน้สามญั จํานวน 61,904,796 หุน้ จากเดมิทุนจดทะเบยีน 

692,007,924 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 630,103,128 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนคงเหลอืจากการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กบับุคคลในวงจํากดั (Private 
Placement) จาํนวน 61,904,796 หุน้ ซึง่หุน้ดงักลา่วสิน้สดุระยะเวลาในการเสนอขายแลว้ 

    ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
 เหน็ดว้ย           282,569,277       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ    100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                      0      เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
 งดออกเสยีง                     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000  
 บตัรเสยี                          0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          -        

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี  6  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนตดั

หุ้น 
ประธานกล่าวว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามมตกิารลดทุนจดทะเบยีนโดยการตดัหุน้สามญัในวาระที ่5  จงึขอใหท้ี่
ประชุมพจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากทุนจดทะเบยีนเดมิ 692,007,924 บาท มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ํานวน 630,103,128 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทุนตดัหุน้ โดยขอเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนตดัหุน้ดงัน้ี 
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  ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 630,103,128 บาท 
  แบง่ออกเป็น  630,103,128 หุน้ 
  มลูคา่หุน้ละ      1.00 บาท 
  โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั  630,103,128 หุน้ 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ       - หุน้ 

 
ไม่มีผูข้้าร่วมประชมุสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 

 
มติท่ีประชุม :   เพื่อใหเ้ป็นไปตามมตกิารลดทุนจดทะเบยีนโดยการตดัหุน้สามญัในวาระที ่5  จงึขอใหท้ีป่ระชุม
พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากทุนจดทะเบยีนเดมิ 692,007,924 บาท มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน 630,103,128 บาท มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อใหส้อดคล้องกบัการลดทุนตดัหุ้น 
เหน็ควรอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนตดัหุน้ดงัน้ี 
 
  ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 630,103,128 บาท 

  แบง่ออกเป็น  630,103,128 หุน้ 
  มลูคา่หุน้ละ      1.00 บาท 
  โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั  630,103,128 หุน้ 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ       - หุน้ 

 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี     
 เหน็ดว้ย           282,569,277       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ    100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                      0      เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
 งดออกเสยีง                     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000  
 บตัรเสยี                          0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          -        

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering ) จาํนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 1.00 บาท 

   ประธานนําเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุน แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering )  จาํนวน
ไมเ่กนิ 105,017,188 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  
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   โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั เป็นผูก้ําหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้
มีสิทธิจองหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไว้น้ีได้ในการเสนอขายแต่ละคราว โดยมอบอํานาจให้
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูพ้จิารณาจดัสรรและเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิไดจ้องซือ้ นอกจากน้ี ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจพจิารณาการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในคราวเดยีวกนั
หรอืหลายคราวกไ็ด ้รวมถงึมอีํานาจในการกําหนดวตัถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วนัและเวลา
เสนอขาย และรายละเอยีดและเงื่อนไขต่างๆ ดงัน้ี ทัง้น้ี วนัทีค่รบกําหนดสาํหรบัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบ General 
Mandate คอืวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ถดัไป หรอืภายในวนัทีก่ฎหมายกําหนดใหต้อ้งจดัใหม้กีารประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไป แลว้แต่วนัใดถงึก่อน 

 คณุนรา ศรีเพชร (ผูร้บัมอบฉนัทะ): การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้น้ีตอ้งการเงนิไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์ด ? 
คณุวีระพล ไชยธีรตัต ์ (ประธานในทีป่ระชุม) : ยงัไมไ่ดก้ําหนดวตัถุประสงคใ์นการขอเพิม่ทุนทีแ่น่นอน จะขออนุมตัทิี่
ประชุมไวก้่อนเพือ่รองรบัโครงการต่าง ๆ ของบรษิทั 
  

มติท่ีประชุม :   อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 
เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering ) จาํนวนไมเ่กนิ 105,017,188 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดย
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั เป็นผูก้ําหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้มสีทิธจิองหุน้
ใหมเ่กนิสทิธขิองตนตามอตัราทีก่าํหนดไวน้ี้ไดใ้นการเสนอขายแต่ละคราว โดยมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/
หรอืคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูพ้จิารณาจดัสรรและเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักลา่วใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิไดจ้องซือ้ นอกจากน้ี 
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจพจิารณาการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวกไ็ด ้รวมถงึมี
อํานาจในการกําหนดวตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วนัและเวลาเสนอขาย และรายละเอยีดและ
เงื่อนไขต่างๆ ดงัน้ี ทัง้น้ี วนัทีค่รบกําหนดสาํหรบัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบ General Mandate คอืวนัที่บรษิทัจดั
ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ถดัไป หรอืภายในวนัที่กฎหมายกําหนดใหต้้องจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีใน
ครัง้ถดัไป แลว้แต่วนัใดถงึก่อน 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี    
 เหน็ดว้ย           282,569,277       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ    100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                      0      เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
 งดออกเสยีง                     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000  
 บตัรเสยี                          0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          -        

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ครัง้ท่ี 

5  (CWT-W5) จาํนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น 

โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิม :  1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิของ

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 3.50 บาทต่อหุ้น 
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ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหนํ้าเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ครัง้ที่ 5 (CWT-W5) จํานวนไม่เกนิ 63,010,313 
หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิม : 1 
หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิในราคาใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 3.50 บาทต่อหุ้น (โดยมรีายเอยีดตาม
เอกสารแนบ 11 ในหนงัสอืเชญิประชุมหน้า 46)  

ทัง้น้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั มอีํานาจในการพจิารณาและกําหนดรายละเอยีดอื่นใด อนัจําเป็นที่
เกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ครัง้ที ่5 (CWT-W5) ซึง่รวมไปถงึแต่ไม่
จาํกดัเพยีงแต่  

(1) การพจิารณากําหนด แกไ้ข เพิม่เตมิรายละเอยีดและเงือ่นไขใด ๆ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออกใบสาํคญั
แสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน ครัง้ที่ 5 (CWT-W5) เท่าที่กฎหมายกําหนดใหก้ระทําได ้หรอืในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสาํคญั เช่น วนั เวลา และวธิกีารในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน วธิกีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิเป็นตน้  

(2) เขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง และดาํเนินการใด ๆ เกีย่วกบัการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ครัง้ที ่5 (CWT-W5)  

(3) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานทีจ่ําเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุน รวมถึงการตดิต่อและยื่นแบบคําขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานที่จําเป็นและเกี่ยวขอ้งต่อ
หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และการนําหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ดาํเนินการอื่นใดตามทีจ่าํเป็นเพือ่การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 

 

ไม่มีผูข้้าร่วมประชมุสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 
 

มติท่ีประชุม : อนุมตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ครัง้ที ่5  (CWT-

W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ใน

อตัราสว่น 10 หุน้สามญัเดมิ :  1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิในราคาใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 3.50 บาทต่อ

หุน้ โดยมรีายละเอยีดตามขา้งตน้ทุกประการ 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี      
 เหน็ดว้ย           282,569,277       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ    100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                      0      เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
 งดออกเสยีง                     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000  
 บตัรเสยี                          0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          -        

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน  168,027,501 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม 

630,103,128 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629  บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 

168,027,501 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรบัการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป 

(General Mandate) จาํนวน 105,017,188 หุ้น และเพ่ือรองรบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัครัง้ท่ี 5 (CWT-W5) จาํนวน 63,010,313 หน่วย  

 
ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจด

ทะเบยีนจํานวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 630,103,128 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 798,130,629 
บาท  

1) เพื่อรองรบัการจดัสรรการออกและเสนอขายหุ้นสามญัผู้ถือหุ้นเพิม่ทุน แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 
Mandate) จาํนวนไมเ่กนิ 105,017,188 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  
2) เพื่อรองรบัการจดัสรรการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ครัง้ที่ 5 
(CWT-W5) จาํนวนไมเ่กนิ 63,010,313 หน่วย  

 ไม่มีผูข้้าร่วมประชมุสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 

มติท่ีประชมุ : อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 630,103,128 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 798,130,629 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 168,027,501 หุน้ มลูค่าหุน้ที่
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 105,017,188 หุน้ 
และเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท ครัง้ที่ 5 (CWT-W5) 
จาํนวน 63,010,313 หน่วย 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี      
 เหน็ดว้ย           282,569,277       เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ    100.0000   
 ไมเ่หน็ดว้ย                      0      เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
 งดออกเสยีง                     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000  
 บตัรเสยี                          0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          -        

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียน 

 ประธานกล่าวขอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ข้อ 4. เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็นดงัน้ี 
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  ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 798,130,629 บาท 

   แบง่ออกเป็น  798,130,629 หุน้ 

   มลูคา่หุน้ละ   1.00 บาท 

   โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั  798,130,629 หุน้ 

   หุน้บุรมิสทิธ ิ       - หุน้  

 

ไม่มีผูข้้าร่วมประชมุสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 
 

มติท่ีประชุม :   อนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน

เป็นดงัน้ี 

  ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 798,130,629 บาท 

   แบง่ออกเป็น  798,130,629 หุน้ 

   มลูคา่หุน้ละ   1.00 บาท 

   โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั  798,130,629 หุน้ 

   หุน้บุรมิสทิธ ิ       - หุน้  

ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  
 เหน็ดว้ย          282,569,277          เสยีง      คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000    
 ไมเ่หน็ดว้ย                     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000  
 งดออกเสยีง                    0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000    
 บตัรเสยี                         0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          -        

  
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและม ี

 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 168,027,501 หุ้น เพ่ือรองรบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate ) เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 

และเพ่ือการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทัครัง้ท่ี 5 (CWT-W5)  

 
ประธานนําเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนจํานวน 168,027,501 หุ้น 

ดงัน้ี 
1) เพื่อรองรบัการจดัสรรการออกและเสนอขายหุ้นสามญัผู้ถือหุ้นเพิม่ทุน แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 
Mandate) จํานวนไม่เกนิ 105,017,188 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุน ดงัน้ี 
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จดัสรรให้แก่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อทุนชาํระแล้ว /1  
ผูถ้อืหุน้เดมิ   

(Right Offering) 

หุน้สามญั ไมเ่กนิ 

105,017,188 หุน้ 

16.67% 

/1 รอ้ยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ General Mandate 

 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั เป็นผูก้ําหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าว ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้มี
สิทธิจองหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไว้น้ีได้ในการเสนอขายแต่ละคราว โดยมอบอํานาจให้
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูพ้จิารณาจดัสรรและเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิไดจ้องซื้อ นอกจากน้ี ใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจพจิารณาการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในคราว
เดยีวกนัหรอืหลายคราวกไ็ด ้รวมถงึมอีาํนาจในการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วนั
และเวลาเสนอขาย และรายละเอยีดและเงือ่นไขต่าง ๆ ดงัน้ี ทัง้น้ี วนัทีค่รบกาํหนดสาํหรบัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนแบบ
มอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) คอืวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ถดัไป หรอืภายในวนัทีก่ฎหมาย
กาํหนดใหต้อ้งจดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในครัง้ถดัไป ทัง้น้ีแลว้แต่วนัใดถงึก่อน 

2) เพื่อรองรบัการจดัสรรการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ครัง้ที่ 5 
(CWT-W5) จํานวนไม่เกนิ 63,010,313 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยไม่คดิมลูค่า 
ในอตัราสว่น 10 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิในราคาใชส้ทิธใิบสาํคญัแสดงสทิธเิทา่กบั 3.50 บาทต่อหุน้ 

 ทัง้น้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั มอีํานาจในการพจิารณาและกําหนดรายละเอยีดอื่นใด อนัจําเป็นที่
เกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ครัง้ที ่5 (CWT-W5) ซึง่รวมไปถงึ
แต่ไมจ่าํกดัเพยีงแต่ (1) การพจิารณากาํหนด แกไ้ข เพิม่เตมิรายละเอยีดและเงือ่นไขใด ๆ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งกบั
การออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ครัง้ที ่5 (CWT-W5) เท่าทีก่ฎหมายกําหนดใหก้ระทาํได ้หรอื
ในส่วนทีไ่ม่ใช่สาระสาํคญั เช่น วนั เวลา และวธิกีารในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน วธิกีารใชส้ทิธติาม
ใบสําคญัแสดงสทิธเิป็นต้น (2) เขา้เจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาที่เกี่ยวขอ้ง และ
ดาํเนินการใดๆ เกีย่วกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ครัง้ที ่5 (CWT-W5) (3) ลงนามใน
แบบคําขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานที่จําเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุน รวมถงึการตดิต่อและยืน่แบบคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้งต่อหน่วยงานราชการ
ทีเ่กี่ยวขอ้ง และการนําหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และดําเนินการอื่นใด
ตามทีจ่าํเป็นเพือ่การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 

ไม่มีผูข้้าร่วมประชมุสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 
 

มติท่ีประชุม :  อนุมตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทุนจาํนวน 168,027,501 หุน้ เพื่อรองรบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่

ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate ) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) และเพื่อการจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัครัง้ที ่5 (CWT-W5)  จาํนวนไมเ่กนิ 63,010,313 หน่วย 
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      ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
 เหน็ดว้ย         282,569,277 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000    
 ไมเ่หน็ดว้ย                    0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
 งดออกเสยีง                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          - 
 บตัรเสยี                        0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          -        

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 12  พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

 
ประธานในทีป่ระชุมกลา่ววา่ปีน้ีคุณวรีะพล ไชยธรีตัต ์ ครบกาํหนดตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ในวาระน้ี 

ซึง่มสีว่นไดเ้สยีในการพจิารณา เพือ่ใหท้ีป่ระชุมสามารถสอบถามและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเตม็ที ่ จงึขอเรยีนเชญิ  
คุณสพุจน์ ปานน้อย ทา่นประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้าํเนินการประชุมในวาระน้ีแทน 

คณุสพุจน์ ปานน้อย  :   ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั หมวดที ่4 (คณะกรรมการ) ขอ้ 15 ในการประชุมสามญั
ประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้
กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 ปจัจุบนัคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 6 ท่าน กรรมการที่
ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระในปีน้ีจาํนวน 2 ทา่น ไดแ้ก่  1.  นายวรีะพล ไชยธรีตัต ์กรรมการ  และ 2.  นายธรีะวฒัน์ ภู่
ไพบลูย ์กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ  

กระบวนการคดัเลอืกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหา และ
กาํหนดคา่ตอบแทนของบรษิทั  อกีทัง้บรษิทัไดม้กีารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้สนอชื่อบุคคลเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบรษิทัแลว้เมือ่วนัที ่ 13 มกราคม 2563 ถงึ 13 กุมภาพนัธ ์ 2563 แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อมา อยา่งไรกต็าม
คณะกรรมการบรษิทัไดร้ว่มกนัพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นต่างๆ โดยดถูงึความเหมาะสมดา้นคุณวฒุปิระสบการณ์และ
ความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพีรวมถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษิทัในชว่งทีผ่า่นมาแลว้เหน็วา่  นาย
วรีะพล  ไชยธรีตัต ์และ นายธรีะวฒัน์  ภู่ไพบลูย ์  มคีุณสมบตัเิหมาะสมสมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไปอกี
วาระหน่ึง โดยประวตัขิองผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 2 ทา่น คอืนายวรีะพล ไชยธรีตัต ์ และ นายธรีะวฒัน์ ภู่ไพบลูยใ์หท้ี่
ประชุมทราบ    
 
                ไม่มีผูข้้าร่วมประชมุสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 
 
     มติท่ีประชุม : อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 

1. นายวรีะพล   ไชยธรีตัต ์  :     กรรมการ / ประธานกรรมการ / 
                                         ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 เหน็ดว้ย             150,220,191 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000    
 ไมเ่หน็ดว้ย                        0   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
 งดออกเสยีง        132,349,086     เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          - 
 บตัรเสยี                           0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          -     
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2. นายธรีะวฒัน์ ภู่ไพบลูย ์  :   กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

 เหน็ดว้ย             282,563,387 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ    100.0000     
 ไมเ่หน็ดว้ย                        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
 งดออกเสยีง                 5,890     เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         - 
 บตัรเสยี                            0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         -         

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี  13  พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563   

 
 ประธานทีป่ระชุมเรยีนแจง้ในทีป่ระชุมวา่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนประกอบดว้ย 3 ทา่น
ดงัน้ีคอื 

1. นายชชันนท ์โสภาจนัทร ์              ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
2. นางวศิวาณี   ไชยวฒันสกุล           กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
3. นางสาวณฏัฐส์ชิา  ภาภคัธนานนัท ์  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดใ้ชแ้นวปฏบิตัใินการพจิารณาค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ 

ประจําปี 2563 โดยพจิารณาปจัจยัที่สาํคญั คอื หลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีผลประกอบกการ ความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ควรอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ประจาํปี 2563 ดงัน้ีคอื  

 
1. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 2,928,200 บาท และกําหนดค่าเบีย้

ประชุมใหก้รรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมครัง้ละไมเ่กนิ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ ต่อ 1 คน และ 
2. กาํหนดเงนิโบนสัคณะกรรมการประจาํปี 2563 เป็นค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นเงนิโบนสัเพื่อใหส้ะทอ้นและ

เชื่อมโยงกบัผลประกอบการหรอืกําไรสุทธขิองบรษิทัในอตัราร้อยละ 0.02 ของกําไรสุทธปิระจําปี 2563 โดยให้
คาํนวณจา่ยตามระยะเวลาการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ ทัง้น้ี รวมเงนิโบนสัคณะกรรมการ เป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 
4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงนิโบนสัสงูกวา่กรรมการคนอื่น ๆ ในอตัรารอ้ยละ 
25 

 
คณุเสกสรรค ์ธโนปจยั  (ทีป่รกึษาทางการเงนิ) : เงนิโบนสัคณะกรรมการในอตัรารอ้ยละ 0.02 ของกาํไรสทุธิ
ประจาํปี 2563 ทัง้น้ี รวมเงนิโบนสัคณะกรรมการ เป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 4,000,000 บาท ตวัเลขทีถ่กูตอ้งน่าจะเป็น
รอ้ยละ 2 ของกําไรสทุธ ิหรอืไม ่?  
คณุวีระพล ไชยธีรตัต ์ (ประธานในทีป่ระชุม) :  เงนิโบนสัคณะกรรมการในอตัรารอ้ยละ 2 ของกาํไรสทุธถิกูตอ้ง 

 
           มติท่ีประชมุ : อนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ดงัน้ีคอื 
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1.  กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 2,928,200 บาท และกําหนดค่าเบีย้ประชุมให้
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมครัง้ละไมเ่กนิ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ ต่อ 1 คน และ 

2.   กําหนดเงนิโบนัสคณะกรรมการประจําปี 2563 เป็นค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นเงนิโบนัสเพื่อใหส้ะทอ้นและ
เชื่อมโยงกบัผลประกอบการหรอืกําไรสทุธขิองบรษิทัในอตัรารอ้ยละ 2 ของกําไรสทุธปิระจาํปี 2563 โดยใหค้ํานวณ
จ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ทัง้น้ี รวมเงนิโบนัสคณะกรรมการ เป็นจํานวนเงนิไม่เกิน 
4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงนิโบนสัสงูกวา่กรรมการคนอื่น ๆ ในอตัรารอ้ยละ 
25 

        ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี 
 เหน็ดว้ย         282,569,277 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000    
 ไมเ่หน็ดว้ย                    0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
 งดออกเสยีง                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          - 
 บตัรเสยี                        0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          -        

  ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 
วาระท่ี  14  พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั อารเ์อสเอม็ ออดทิ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จาํกดัเป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2563 ตามรายชื่อดงัต่อไปน้ี 
1. นายสรุชยั ดาํเนินวงศ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4721 และ 
2. นางสาวสนิุสา เสมา  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7707 และ 
โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชมีอีาํนาจตรวจสอบและลงนามรบัรองในงบการเงนิของบรษิทัและอนุมตัิ
กาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2563 เป็นจาํนวนเงนิรวมไมเ่กนิ 1,750,000.-บาทต่อปี 
(รวมงบไตรมาส)  

 
คณุสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ  (ผูถื้อหุ้น) :  คา่ตรวจสอบจาํนวน 1,750,000 บาทต่อปี  ทีเ่สนอน้ีเป็นค่าตรวจสอบ
เฉพาะบรษิทัแม ่ ไมร่วมบรษิทัยอ่ยใชไ่หม ? หากรวมบรษิทัยอ่ยทีผ่า่นมาประมาณ 6 ลา้นกวา่บาทซึง่นบัวา่เป็นคา่
ตรวจสอบทีม่รีาคาคอ่นขา้งสงู 
คณุสรุชยั ดาํเนินวงศ ์  (ตวัแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั) :   คา่สอบบญัชพีจิารณาจากปรมิาณงาน และ เวลา ทีใ่ชใ้น
การตรวจสอบ ประกอบกบัปจัจุบนัมมีาตรฐานบญัชใีหม ่ๆ ตามเกณฑข์อง กลต.และ สภาวชิาชพี คา่ตรวจสอบบญัชมีี
ความสมเหตุสมผลแลว้ 

                  
มติท่ีประชมุ : อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั อารเ์อสเอม็ ออดทิ เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จาํกดัเป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจาํปี 2563 ตามรายละเอยีดขา้งตน้ทุกประการ 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  
 เหน็ดว้ย         282,569,277 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000    
 ไมเ่หน็ดว้ย                    0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
 งดออกเสยีง                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          - 
 บตัรเสยี                        0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          -        

ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 15  พิจารณาอนุมติัเปล่ียนวิธีการรบัรองรายงานการประชมุผูถื้อหุ้นโดยท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุ้น 

  
   ประธานกล่าวในทปีระชุมว่า บรษิทัจะเปลีย่นวธิกีารรบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้โดยทีป่ระชุมใหญ่ผู้

ถอืหุ้น โดยจากเดมิที่เคยเสนอวาระรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ก่อนต่อที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นเพื่อ
พจิารณารบัรอง ใหเ้ปลี่ยนวธิกีารรบัรองเป็น บรษิทัจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีหรอืรายงาน
การประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นในเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.cwt.co.th) โดยบรษิทัจะกําหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
ตรวจสอบ หากไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดคดัคา้น หรอืแกไ้ข บรษิทัจะถอืวา่ผูถ้อืหุน้ไดร้บัรองรายงานการประชุมดงักลา่วแลว้ 

 
ไม่มีผูข้้าร่วมประชมุสอบถาม / ข้อเสนอแนะ 
 
มติท่ีประชุม : อนุมตัใิหบ้รษิทัจะเปลีย่นวธิกีารรบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้โดยทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ 

โดยจากเดมิทีเ่คยเสนอวาระรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ก่อนต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
รบัรองใหเ้ปลีย่นวธิกีารรบัรองเป็น บรษิทัจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีหรอืรายงานการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.cwt.co.th) โดยบรษิทัจะกําหนดระยะเวลาเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดต้รวจสอบ หาก
ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดคดัคา้น หรอืแกไ้ข บรษิทัจะถอืวา่ผูถ้อืหุน้ไดร้บัรองรายงานการประชุมดงักลา่วแลว้ 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี  
 เหน็ดว้ย         282,569,277 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000    
 ไมเ่หน็ดว้ย                    0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
 งดออกเสยีง                   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          - 
 บตัรเสยี                        0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          -        

 ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 16   พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี  
 
ประธานท่ีประชุม :  กล่าววา่ กระผม นายวรีะพล ไชยธรีตัต ์เป็นกรรมการและเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ถอืหุน้จํานวน 
132,349,086 หุน้  รวมกบัหุน้ของ บรษิทั ไชยดยีิง่ จํากดั จํานวน 108,828,452 หุน้ รวมเป็นจํานวนหุน้รวมทัง้สิน้ 
241,177,538 หุน้ ซึง่เป็นจาํนวนหุน้ทีร่วมกนัแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั  

 
เน่ืองจากบรษิทัไดอ้อกหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ไปแลว้เมือ่วนัที ่ 7 กรกฎาคม 2563  

แต่เน่ืองดว้ยความจาํเป็นเรง่ดว่น บรษิทัมคีวามตอ้งการเงนิทุนเพือ่นํามาใชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทั โดย มาตรา 
105 แหง่พรบ.บรษิทัมหาชนจาํกดั กาํหนดวา่ “เมือ่ทีป่ระชุมพจิารณาวาระทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมตามลาํดบั
แลว้เสรจ็ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุม
พจิารณาเรือ่งอืน่นอกจากทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด”้ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมเพิม่เตมิวาระการประชุม เรือ่ง
การแกไ้ขในมตกิารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ในวาระ 11 เน่ืองจากมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 
ประชุมเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2560 ในวาระที ่11 ไดม้มีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั โดยระบุประเภท
ของหุน้กูเ้ป็นแบบไมม่หีลกัประกนั ทีผ่า่นมา บรษิทัจงึเสนอขายไดเ้พยีงหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิ และไมม่หีลกัประกนัเทา่นัน้ 
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และตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กูใ้นชว่งเดอืนพฤษภาคม 2563 ทีผ่า่นมา ไดม้กีารขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู้
ออกไปอกี 1 ปี อกีทัง้ดว้ยสภาวะตลาดและสถานการณ์ COVID-19 น่าจะสง่ผลกระทบต่อการเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทั 
และทาํใหก้ารเสนอขายหุน้กูอ้าจไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทัคาดหวงัไว ้ จงึอยากใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
เพิม่เตมิรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทของหุน้กูข้องบรษิทั โดยแกไ้ขในมตกิารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ใน
วาระดงักลา่ว โดยเพิม่ประเภทหุน้กูอ้าจดอ้ยสทิธ ิ และหุน้กูม้ทีีห่ลกัประกนั เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถเสนอขายหุน้กูท้ีม่ ี
หลกัประกนัไดแ้ละเพือ่ความคล่องตวัในการขายหุน้กูข้องบรษิทั เพือ่เป็นแหลง่เงนิทุนรองรบัการขยายธุรกจิและเป็น
เงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทั และเพือ่ใหน้กัลงทุนมคีวามเชื่อมัน่และมคีวามมัน่ใจในการลงทุนมากยิง่ขึน้ 

 
ดงันัน้ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิพิม่วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ ในเรือ่งของ

การเพิม่เตมิรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทของหุน้กูข้องบรษิทั โดยแกไ้ขในมตกิารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 
ในวาระ 11 เป็นวาระที ่16.1 ของการประชุมในวนัน้ี ดว้ยจาํนวนหุน้ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 

 
วาระท่ี 16.1 พิจารณาอนุมติัแก้ไขมติการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ในวาระท่ี 11 ท่ีพิจารณาอนุมติั
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทัเป็นเงินบาท ในวงเงินรวมทัง้ส้ินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยขอ
เปล่ียนแปลงประเภทของหุ้นกู้ใหม่จากเดิม “ไม่มีหลกัประกนั” เป็น “ไม่มีหรือมีหลกัประกนั” ดงัน้ี 
 

ประเภทของหุ้นกู้เดิม : ประเภทของหุ้นกู้ใหม่ : 

หุน้กูร้ะบุชื่อ ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 

และอาจมหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูก้ไ็ด ้
หุน้กูร้ะบุชื่อ ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั หรอื

มหีลกัประกนั และอาจมหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูก้ไ็ด ้

  
 ทัง้น้ี การเปลี่ยนแปลงประเภทของหุ้นกู้ใหม่ดงักล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้นกู้เดิมที่ได้เสนอขายไปแล้ว

จํานวน 631,400 หน่วย คดิเป็นเงนิจํานวน 631,400,000 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงน้ีจะมผีลต่อหุน้กู้ของ
บรษิทัในวงเงนิรวมทีเ่หลอือยูไ่มเ่กนิ 1,368,600,000 บาทเทา่นัน้ 

 
คณุสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ  (ผูถ้อืหุน้) :  การเพิม่วาระการประชุมควรแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบลว่งหน้าก่อน 
คณุวีระพล ไชยธีรตัต ์ (ประธานในทีป่ระชุม) : เน่ืองจากบรษิทัไดอ้อกหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 
ไปแลว้เมือ่วนัที ่ 7 กรกฎาคม 2563  แต่เน่ืองดว้ยความจาํเป็นเรง่ดว่น เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถเสนอขายหุน้กูท้ีม่ ี
หลกัประกนัไดแ้ละเพือ่ความคล่องตวัในการขายหุน้กูข้องบรษิทัตามทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ 
 

มติท่ีประชมุ : อนุมตัแิกไ้ขมตกิารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ในวาระที ่ 11 ทีพ่จิารณาอนุมตักิาร
ออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิทัเป็นเงนิบาท ในวงเงนิรวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท โดยขอเปลีย่นแปลงประเภท
ของหุน้กใ็หมจ่ากเดมิ “ไมม่หีลกัประกนั” เป็น “ไมม่หีรอืมหีลกัประกนั”  ดงัน้ี 
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ประเภทของหุ้นกู้เดิม : ประเภทของหุ้นกู้ใหม่ : 

หุน้กูร้ะบุชื่อ ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั 

และอาจมหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูก้ไ็ด ้
หุน้กูร้ะบุชื่อ ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่หีลกัประกนั หรอื

มหีลกัประกนั และอาจมหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูก้ไ็ด ้

 
ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงประเภทของหุน้กูใ้หมด่งักลา่ว จะไมส่ง่ผลกระทบต่อหุน้กูเ้ดมิทีไ่ดเ้สนอขายไปแลว้

จาํนวน 631,400  หน่วย คดิเป็นเงนิจาํนวน 631,400,000 บาท โดยการเปลีย่นแปลงน้ีจะมผีลต่อหุน้กูข้องบรษิทัใน
วงเงนิรวมทีเ่หลอือยูไ่มเ่กนิ 1,368,600,000 บาทเทา่นัน้ 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงัน้ี      
 เหน็ดว้ย              282,552,977 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ    99.9942     
 ไมเ่หน็ดว้ย                         0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 
 งดออกเสยีง                16,300  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          - 
 บตัรเสยี                            0  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          -        

 
ซึง่ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
ไมม่เีรือ่งอื่น ๆ ใหพ้จิารณา 

 
ประธานในทีป่ระชุมกลา่วขอบคุณผูท้ีม่าประชุมทุกทา่นทีใ่หเ้กยีรตแิละเสยีสละเวลามาประชุมในวนัน้ีและเสนอ

ใหปิ้ดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563  แต่เพยีงเทา่น้ี ทีป่ระชุมเหน็ชอบตามทีท่า่นประธานเสนอ  
 เลิกประชมุเวลา  :  16.00 

 
 
 

                                                   ลงชื่อ.........................................ประธานในทีป่ระชุม 
                   (นายวรีะพล ไชยธรีตัต)์ 
            ประธานกรรมการ 
 
.................................................ผูร้บัรองรายงานการประชุม 
(นางสาวณฏัฐส์ชิา ภาภคัธนานนัท)์   
     รองประธานกรรมการ 
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(นางสาววรรณา ฉนัทกจิโชคไชย)  
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