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
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจําปี 2563
ของ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชัน้ 2 ของบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420
หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น.
คุณ พรเทพ วัฒนธํารงศักดิ ์ ตัวแทนบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้
และ ผูร้ บั มอบฉันทะ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ทป่ี ระชุมรับทราบว่า ครัง้ นี้เป็ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563
ขณะนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 33 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 282,569,277 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
44.8449 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั แล้ว
ต่อมาตัวแทน ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมให้รบั ทราบเกีย่ วกับเอกสารทีต่ อ้ งใช้พจิ ารณาประกอบการประชุมในครัง้ นี้คอื
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code)
กรรมการบริ ษทั ที่มาประชุม
จํานวน 6 ท่าน
1. คุณ วีระพล
ไชยธีรตั ต์
ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. คุณ ณัฏฐ์สชิ า
ภาภัคธนานันท์ รองประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. คุณ วนิดา
สิกขมาน
กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. คุณ สุพจน์
ปานน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. คุณ ธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. คุณ ชัชนนท์
โสภาจันทร์
กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หารบริ ษทั และ บริ ษทั ย่อย ที่เข้าร่วมประชุม
จํานวน 4 ท่าน
1. คุณ อนุพงศ์
สิกขมาน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผจก.
2. คุณ ธีรเสฎฐ์
มโนเกษมสันต์
ผูจ้ ดั การทัวไปโรงงานของเล่
่
นสุนขั
3. คุณ สมฤทัย
ไพฑูรย์รงั สฤษดิ ์ ผูจ้ ดั การทัวไปการเงิ
่
นและบัญชี
4. คุณปารเมษฐ์
จิรสั ย์โสภณ
กก.ผูจ้ ดั การ บจก.กรีน เพาเวอร์ 2
ผูส้ อบบัญชี จาก บ.อาร์เอสเอ็ม ออดิ ท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เข้าร่วมประชุม จํานวน 2 ท่าน
1. คุณ สุรชัย
ดําเนินวงศ์
2 คุณ รณวีร์
คมคุณ
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ปรึกษาการเงิ น จากบริ ษทั แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท์ จํากัด เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน
1. คุณเสกสรรค์
ธโนปจัย
5. คุณ กสิดสิ
วงศ์เมือง
ที่ปรึกษากฎหมายจาก LEGAL ADVISERY COUNCIL LIMITED (LACL) ซึ่งเป็ นที่ปรึกษากฎหมายในการ
ประชุมและเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมเข้าร่วมประชุม จํานวน 3 ท่าน
1. คุณวิจติ รพรรณ
2 คุณระพีภทั ร
3. คุณณัฐพร

คล้ายอุบล

คําพิชยั
พูลโภคา

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ บริษทั ควิดแลบ จํากัด เป็ น
ผูด้ าํ เนินการนับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม
คุณพรเทพ วัฒนธํารงศักดิ ์ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธกี ารลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี
2563 ดังนี้

1. สําหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจํานวนหุ้นที่ม ี หรือตาม
จํานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะมา โดยถือว่า หุน้ เท่ากับ 1 เสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะสอบถามทีป่ ระชุมในทุก ๆ วาระว่าผูถ้ อื หุน้ คนใดไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง หากท่านเห็นด้วย ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงทีท่ างบริษทั จัดให้ แต่ไม่ตอ้ งยืน่ ให้
เจ้าหน้าที่ แต่หากท่านไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และรบกวน
ท่านชูมอื ขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สําหรับผูถ้ ือหุ้นที่ทําหนังสือมอบ
ฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุม และผูม้ อบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว บริษทั จะนํ าคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ และบันทึกเพื่อการลงมติตาม
วาระไว้แล้ว
ทัง้ นี้ ในการออกเสียงลงคะแนน หากผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมหลังจากเริม่ การประชุมแล้วนัน้ ผูถ้ อื หุน้
สามารถทีจ่ ะลงทะเบียนและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะออกเสียงลงคะแนน
และ/หรือ คัดค้านในวาระทีผ่ า่ นมา สําหรับท่านทีไ่ ม่สง่ บัตรลงคะแนน บริษทั จะถือว่าท่านอนุ มตั เิ ห็นชอบใน
วาระนัน้ ๆ
3. ในการนับคะแนนเสียงบริษทั จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง รวมทัง้ คะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระนัน้ ๆ มาหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย โดยบัตรเสียจะนับจาก
บัตรทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านัน้ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
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หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่บริษทั ได้แจ้งปิ ดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษทั จะไม่นํา
คะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคํานวณเป็ นคะแนนเสียงอีก
4. ระหว่างการประชุมแต่ละวาระ หากท่านมีคําถามที่ต้องการซักถามในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ
รบกวนให้ผู้ท่ตี ้องการซักถามมายืนตรงจุดที่จดั ไว้ให้ซกั ถาม และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขลําดับใน
บัตรลงคะแนนเสียงของท่านว่าหมายเลขอะไร ซึ่งหมายเลขลําดับดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนน
เสียงของท่านแล้ว พร้อมทัง้ ชีแ้ จงว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
5. หากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะวางบัตรทีล่ งคะแนนเรียบร้อยแล้ว
ไว้ทโ่ี ต๊ะของท่าน จะมีเจ้าหน้าทีไ่ ปเก็บบัตรลงคะแนนเอง
เมื่อแจ้งวิธีป ฏิบตั ิในการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว จากนัน้ ประธานในที่ประชุม เริ่ม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2563 โดยได้เชิญ
ท่านผูถ้ อื หุน้ 1 ท่านช่วยทําหน้าทีเ่ ป็ นสักขีพยานและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี้ โดย คุณชนะภัย
แก้วบุตรา เป็ น ผูถ้ อื หุน้ หมายเลขลําดับในบัตรลงคะแนน ลําดับที่ 11 ได้ขอทําหน้าทีเ่ ป็ นอาสาสมัครตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
คุณวีระพล ไชยธีรตั ต์ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม และ เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึง่ ประกอบไปด้วย
วาระทัง้ หมด 16 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ได้จดั ประชุมเมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม
2562
คุณวีระพล ไชยธีรตั ต์ ได้กล่าวให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณา (เอกสารแนบ 1) หน้าที่ 8-18 ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง
เป็ นรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 มีทงั ้ สิน้ รวม 5 วาระ ซึง่ ได้จดั ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2562 และบริษทั ได้จดั ส่งรายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผูท้ ่ี
เข้าร่วมประชุมว่ามีผใู้ ดจะสอบถาม หรือ ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือไม่
ไม่มีผเ้ ู ข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ได้จดั ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2562
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
282,569,277
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
-

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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176/1,1480 หมูท่ ่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2562
ประธานทีป่ ระชุม คุณวีระพล ไชยธีรตั ต์ ได้แสดงภาพรายละเอียดของกลุม่ บริษทั ให้ทป่ี ระชุมรับทราบดังนี้
โครงสร ้างการถือหุ ้นกลุม
่ บริษัท (หลัง) ปรับโครงสร ้าง
1. บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT)
Holding Company

100%
2. บริษัทย่อย
บจก.พลาทรัพย์ "PALA"

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

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

50.01%
12. บริษัทย่อย
่
บจก.สกุลฏ์ซ ี อินโนเวชัน
"SKC"

100%
13.บจก.ชัยวัฒนา แทนเนอรี
"CWTT"

99.998% 4. บจก. ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจ เม ้นท์ "CWTG"

99.998% 5. บจก. กรีน เพาเวอร์ 2 "GP2"

79.999% 6. บจก. ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต "CWTX"

75.009% 7. บจก. กรีน เพาเวอร์ 1 "GP1"

Holding Company
กลุม
่ ธุรกิจผลิตหนัง
กลุม
่ ธุรกิจพลังงาน

60.000% 8. บจก. บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 "BSF3"

กลุม
่ ธุรกิจออกแบบ และ
จัดจําหน่ายยานพาหนะ

05.000% 9. บจก. แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชน
ั่ "APCON"

09.090% 10. บจก. รักษ์ บ ้านเรา "RBR"
Date : 3-4-63

ซึง่ ประกอบด้วย 3 กลุม่ ธุรกิจ คือ 1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์หนัง 2.กลุ่มธุรกิจพลังงาน และ 3. กลุ่มธุรกิจออกแบบและ
จัดจําหน่ ายยานพาหนะ พร้อมรายงานความก้าวหน้า ของกลุ่มธุรกิจให้ท่ปี ระชุมรับทราบ และแจ้งว่าบริษทั มีนโยบาย
และแนวทางและปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันอย่
่ างเคร่งครัด ต่อจากนัน้ ได้เรียนเชิญคุณณัฏฐ์สชิ า ภาภัคธ
นานันท์ รองประธานกรรมการ ให้ช่วยดําเนินการประชุมในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 และ คุณณัฏฐ์สชิ า ได้นําเสนอ
กราฟแสดงผลการดําเนินงานของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กราฟแสดงโครงสร้างเงิ นทุน

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
หน้ า 4 จาก 22

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
2. กราฟแสดงโครงสร้างรายได้บริ ษทั เปรียบเทียบปี 61 และ 62 ดังนี้

3. กราฟแสดงการเปรียบเทียบกําไรขัน้ ต้น สําหรับปี 61 และ 62 ดังนี้

4. กราฟแสดงกําไร งบรวม และ งบเฉพาะบริ ษทั

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
หน้ า 5 จาก 22

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
5.

ตารางแสดงงบกระแสเงิ นสด

เงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมการดําเนินเงิน
จากกิจกรรมการลงทุน
จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด
6.

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562
ปี 2561
- 149.24
313.76
- 174.98 - 153.11
298.64 - 174.35
60.48
46.60

ตารางอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาํ คัญดังนี้
อัตราส่วนทางการเงิ น

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขัน้ ต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (1)

หน่ วย

ปี 2561 ปี 2562

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน
หน่ วย

1.18
0.49
0.11
5.47
53
2.66
137
3.47
105
99
ปี 2561 ปี

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

17.80
4.91
1.90
155.45
3.11
4.39

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า
หน่ วย

1.67
6.72
0.54
ปี 2561 ปี

2.42
8.19
0.53
2562

เท่า
เท่า

1.66
1.26

1.35
1.05
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0.67
0.31
0.26
4.99
73
2.81
130
4.28
85
117
2562

21.99
9.07
0.40
172.18
4.59
6.05

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
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายภาษีเงินได้คา่ เสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ทีค่ รบกําหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ทัง้ หมด
อัตราส่วนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินต่อหนี้สนิ รวม
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (2)
อัตราส่วนความสามารถชําระผูกพัน (Cash Basis)(3)
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล

หน่ วย
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
ร้อยละ

ปี 2561 ปี 2562
6.59
5.01
0.28
0.63
0.78
0.80
1.97
2.25
- 0.24
1.03
33.12
-

ไม่มีผขู้ ้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ
วาระนี้ เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั แล้ว
คุณณัฎฐ์สชิ า ภาภัคธนานันท์ อธิบายงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยสังเขปดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รวม

ปี 2561
1,169.54
2,788.60
3,958.13

หน่วย : ล ้านบาท
ปี 2562
982.82
2,855.11
3,837.93

รวม

994.44
1,477.42
2,471.86

1,466.03
740.54
2,206.57

1,382.44
103.83
1,486.27
3,958.13

1,488.80
142.56
1,631.36
3,837.93

ิ ทร ัพย์
สน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ิ
้ น
หนีส
ิ หมุนเวียน
หนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวียน
หนีส
้ น
สว่ นของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได ้เสียทีไ่ ม่มอ
ี ํานาจควบคุม
รวม
ิ และ สว่ นของผูถ
้ น
หนีส
้ อ
ื หุน
้ รวม

หน่วย: ล้านบาท
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561

2562

รายได ้จากการขายและบริการ

1,955.69

2,009.38

ต ้นทุนและค่าใช ้จ่าย

-1,760.71

-1,781.05

และ ค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)
ํ หร ับปี
กําไรสุทธิสา

194.98

228.33

62.57

94.25

ํ หร ับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสา

99.05

82.91

่ มราคา
กําไรก่อนต ้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ ค่าเสือ
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หน้ า 7 จาก 22

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
งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต ้นปี
้
เงินสดสุทธิไดมาจาก
้
(ใชไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน
้
เงินสดสุทธิไดมาจาก
้
(ใชไปใน)
กิจกรรมลงทุน
้
เงินสดสุทธิไดมาจาก
้
(ใชไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

หน่วย : ลานบาท
้
2561
2562
86.19
60.48
-149.24
313.76
-174.98
-153.11
298.64
-174.35
60.48
46.60

งบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต จากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จํากัด โดยคุณสุรชัย ดําเนินวงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4721 ได้รายงานการตรวจสอบโดยให้
ความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขต่องบการเงินรวมของบริษทั โดยเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือ่ นไขต่องบการเงินรวม
เนื่องจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมคือ บริษทั เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา ) จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีบ่ นั ทึกตาม
วิธสี ่วนได้เสียจํานวน 9.50 ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลกําไรของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน ณ วันสิน้ งวดปี 2562 จํานวน 4.36 ล้านบาทและ 1.17 ล้านบาท ซึง่ งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้ โดยอาศัยข้อมูล
ทางการเงินทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยฝา่ ยบริหารของบริษทั ร่วม ทีย่ งั ไม่ได้มกี ารตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบท่านได้สอบทานงบการเงินของบริษทั รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบต่าง
ๆ ของบริษทั
ต่อมาได้เรียนเชิญคุณสุพจน์ ปานน้อย ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงรายการคณะกรรมการตรวจสอบ
และ คุณสุพจน์ ปานน้อย ได้กล่าวแนะนําตัว และกล่าวถึงสาระสําคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีซ่ ง่ึ สอดคล้องกับข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบ
การเงินประจําปี รวมทัง้ งบการเงินรวม ของบริษทั และ บริษทั ย่อย
2. การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือ รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การสอบทานบริหารความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการได้ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ ง โดยแต่งตัง้ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ทําหน้ าที่กําหนดหลักเกณฑ์นโยบาย และบริหารความเสี่ยงที่มผี ลกระทบต่อ
บริษทั
4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ซึง่ ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ
บริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
5. การตรวจทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยระหว่างปี บริษทั ได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้กจิ การอย่าง
ยังยื
่ น ได้พจิ ารณาทบทวนความเหมาะสมของการนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนปี
2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษทั ฯ
6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากับดูแลหน่ วยงานตรวจสอบภายในให้ม ี
ความเป็ นอิสระ โดยให้รายงานตรงก่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกํากับดูแลการตรวจสอบให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล
7. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบปีบญ
ั ชี 2562
คุณณัฏฐ์สชิ า กล่าวขอบคุณ ท่านคณะกรรมการตรวจสอบ และ สอบถามในที่ประชุมว่ามีขอ้ เสนอแนะหรือ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือไม่
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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

ไม่มีผขู้ ้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : อนุ มตั งิ บการเงินประจําปี 2562 สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 บัตรเสีย

282,567,077
2,200
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9992
0.0008
-

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562
ประธานในทีป่ ระชุม คุณวีระพล ไชยธีรตั ต์ ได้แจ้งในทีป่ ระชุมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล ของบริษทั
จะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใน ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปี ถดั ไป ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
ความสามารถในจ่ายกับสถานการณ์ ในขณะนัน้ ๆ ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ต้องรักษากระแสเงินสดไว้และเพื่อรองรับ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้บริษทั ได้
ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ อื หุน้ กูส้ าํ หรับ “หุน้ กูบ้ ริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” ในข้อ 7.9 ทีก่ ําหนดว่า “ผูอ้ อกหุน้ กู้และ/หรือบริษทั ย่อย
จะต้องไม่จา่ ยเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของตน หากการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ จะเป็ นเหตุทาํ ให้ผอู้ อกหุน้ กูไ้ ม่สามารถชําระเงิน
ต้นและ/หรือดอกเบีย้ หรือผูอ้ อกหุน้ กูผ้ ดิ นัดชําระหนี้ใด ๆ ตามหุน้ กูน้ ้ีซง่ึ การไม่ชําระ การผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าว
ยังไม่ได้รบั การแก้ไข”
จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเห็นควรอนุมตั ใิ ห้งดจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 และบริษทั
ต้องขออภัยต่อท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเป็ นอย่างสูงมา ณ ทีน่ ้ีดว้ ย
ไม่มีผขู้ ้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : อนุมตั งิ ดจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
282,569,277
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
 งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ สามัญ จํานวน 61,904,796 หุน้ จากเดิมทุนจดทะเบียน
692,007,924 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพือ่ เสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) จํานวน 61,904,796 หุน้ ซึง่ หุน้ ดังกล่าวสิน้ สุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้ว
ประธานกล่าวในที่ประชุมว่า ตามมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 มีมติการออกและเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) จํานวน 61,904,796 หุน้ ซึ่งปจั จุบนั หุน้ ดังกล่าวสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายแล้วเพื่อให้
เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ข องสํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 พิจารณาอนุ มตั กิ ารลด
ทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ สามัญ จํานวน 61,904,796 หุน้ จากเดิมทุนจดทะเบียน 692,007,924 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพือ่ เสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
ไม่มีผขู้ ้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : อนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ สามัญ จํานวน 61,904,796 หุน้ จากเดิมทุนจดทะเบียน
692,007,924 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) จํานวน 61,904,796 หุน้ ซึง่ หุน้ ดังกล่าวสิน้ สุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้ว
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 เห็นด้วย
282,569,277
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
 งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
 บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัด
หุ้น
ประธานกล่าวว่าเพื่อให้เป็ นไปตามมติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ สามัญในวาระที่ 5 จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 692,007,924 บาท มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 630,103,128 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้ โดยขอเสนอที่ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้ ดังนี้
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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
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

630,103,128
630,103,128
1.00

บาท
หุน้
บาท

630,103,128
-

หุน้
หุน้

ไม่มีผขู้ ้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม :
เพื่อให้เป็ นไปตามมติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ สามัญในวาระที่ 5 จึงขอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 692,007,924 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 630,103,128 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น
เห็นควรอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้ ดังนี้
ข้อ 4.

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
282,569,277
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

630,103,128
630,103,128
1.00

บาท
หุน้
บาท

630,103,128
-

หุน้
หุน้

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
คิดเป็ นร้อยละ
-

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate)
เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ ม (Right Offering ) จํานวนไม่เกิ น 105,017,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ
ละ 1.00 บาท
ประธานนํ าเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุน แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering ) จํานวน
ไม่เกิน 105,017,188 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
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
หน้ า 11 จาก 22

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
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูก้ ําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
มีส ิท ธิจ องหุ้ น ใหม่ เ กิน สิท ธิข องตนตามอัต ราที่กํ า หนดไว้น้ี ไ ด้ใ นการเสนอขายแต่ ล ะคราว โดยมอบอํ า นาจให้
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรและเสนอขายหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื
หุน้ เดิมได้จองซือ้ นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจพิจารณาการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในคราวเดียวกัน
หรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลา
เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ ทัง้ นี้ วันทีค่ รบกําหนดสําหรับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบ General
Mandate คือวันทีบ่ ริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ถัดไป หรือภายในวันทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจัดให้มกี ารประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีในครัง้ ถัดไป แล้วแต่วนั ใดถึงก่อน
คุณนรา ศรีเพชร (ผูร้ บั มอบฉันทะ): การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ตอ้ งการเงินไปใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ใด ?
คุณวีระพล ไชยธีรตั ต์ (ประธานในทีป่ ระชุม) : ยังไม่ได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการขอเพิม่ ทุนทีแ่ น่นอน จะขออนุ มตั ทิ ่ี
ประชุมไว้ก่อนเพือ่ รองรับโครงการต่าง ๆ ของบริษทั
มติ ที่ประชุม : อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate)
เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering ) จํานวนไม่เกิน 105,017,188 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูก้ ําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิจองหุน้
ใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราทีก่ าํ หนดไว้น้ีได้ในการเสนอขายแต่ละคราว โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/
หรือคณะกรรมการบริหาร เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรและเสนอขายหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมได้จองซือ้ นอกจากนี้
ให้คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจพิจารณาการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงมี
อํานาจในการกําหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและ
เงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ ทัง้ นี้ วันทีค่ รบกําหนดสําหรับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบ General Mandate คือวันที่บริษทั จัด
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นครัง้ ถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดให้ต้องจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ใน
ครัง้ ถัดไป แล้วแต่วนั ใดถึงก่อน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
282,569,277
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
คิดเป็ นร้อยละ
-

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ครัง้ ที่
5 (CWT-W5) จํานวนไม่เกิ น 63,010,313 หน่ วย ให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิ ม : 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในราคาใช้สิทธิ ของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น
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
หน้ า 12 จาก 22

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

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการบริษทั มีมติให้นําเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313
หน่ วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม : 1
หน่ วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น (โดยมีรายเอียดตาม
เอกสารแนบ 11 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 46)
ทัง้ นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดอื่นใด อันจําเป็ นที่
เกีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) ซึง่ รวมไปถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงแต่
(1) การพิจารณากําหนด แก้ไข เพิม่ เติมรายละเอียดและเงือ่ นไขใด ๆ ทีจ่ าํ เป็ นและเกีย่ วข้องกับการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) เท่าที่กฎหมายกําหนดให้กระทําได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ เช่น วัน เวลา และวิธกี ารในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน วิธกี ารใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ เป็ นต้น
(2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาทีเ่ กีย่ วข้อง และดําเนินการใด ๆ เกีย่ วกับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5)
(3) ลงนามในแบบคําขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานทีจ่ ําเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะ
ซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคําขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานที่จําเป็ นและเกี่ยวข้องต่อ
หน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง และการนําหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ดําเนินการอื่นใดตามทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ไม่มีผขู้ ้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : อนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWTW5) จํา นวนไม่เ กิน 63,010,313 หน่ ว ย ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม ของบริษัท ตามสัด ส่ว นการถือ หุ้น โดยไม่คิด มูล ค่ า ใน
อัตราส่วน 10 หุน้ สามัญเดิม : 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อ
หุน้ โดยมีรายละเอียดตามข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 เห็นด้วย
282,569,277
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
 งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
 บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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.
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หน้ า 13 จาก 22

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

วาระที่ 9 พิ จารณาอนุ ม ัติ การเพิ่ มทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน 168,027,501 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
630,103,128 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจํานวน
168,027,501 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้ห้นุ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่ มทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่
(General Mandate) จํานวน 105,017,188 หุ้น และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) จํานวน 63,010,313 หน่ วย
ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการบริษทั มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนจํานวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629
บาท
1) เพื่อรองรับการจัดสรรการออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเพิม่ ทุน แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General
Mandate) จํานวนไม่เกิน 105,017,188 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
2) เพื่อรองรับการจัดสรรการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5
(CWT-W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย
ไม่มีผขู้ ้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : อนุ 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
ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวน 105,017,188 หุน้
และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้น สามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5)
จํานวน 63,010,313 หน่วย
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
282,569,277
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
 งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
 บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. ให้ สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจด
ทะเบียน
ประธานกล่าวขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4.
สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี้

เพื่อให้

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
หน้ า 14 จาก 22

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
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

798,130,629
798,130,629
1.00

บาท
หุน้
บาท

798,130,629
-

หุน้
หุน้

ไม่มีผข้ ู ้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : อนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
เป็ นดังนี้
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
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 เห็นด้วย
282,569,277
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
 งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
 บัตรเสีย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
วาระที่ 11 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนจํานวน 168,027,501 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ ม
ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ ม (Right Offering)
และเพื่อการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5)
ประธานนํ าเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนจํานวน 168,027,501 หุ้น
ดังนี้
1) เพื่อรองรับการจัดสรรการออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเพิม่ ทุน แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General
Mandate) จํานวนไม่เกิน 105,017,188 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุน ดังนี้
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
หน้ า 15 จาก 22

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
จัดสรรให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิม

ประเภทหลักทรัพย์
หุน้ สามัญ

(Right Offering)
1/

จํานวนหุ้น
ไม่เกิน

ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว1/
16.67%

105,017,188 หุน้

ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบ General Mandate

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูก้ ําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ มี
สิท ธิจ องหุ้น ใหม่ เ กิน สิท ธิข องตนตามอัต ราที่กํ า หนดไว้น้ี ไ ด้ใ นการเสนอขายแต่ ล ะคราว โดยมอบอํ า นาจให้
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรและเสนอขายหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมได้จองซื้อ นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจพิจารณาการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในคราว
เดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงมีอาํ นาจในการกําหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วัน
และเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงือ่ นไขต่าง ๆ ดังนี้ ทัง้ นี้ วันทีค่ รบกําหนดสําหรับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบ
มอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) คือวันทีบ่ ริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ถัดไป หรือภายในวันทีก่ ฎหมาย
กําหนดให้ตอ้ งจัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้แล้วแต่วนั ใดถึงก่อน
2) เพื่อรองรับการจัดสรรการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5
(CWT-W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313 หน่ วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า
ในอัตราส่วน 10 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดอื่นใด อันจําเป็ นที่
เกีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) ซึง่ รวมไปถึง
แต่ไม่จาํ กัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากําหนด แก้ไข เพิม่ เติมรายละเอียดและเงือ่ นไขใด ๆ ทีจ่ าํ เป็ นและเกีย่ วข้องกับ
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) เท่าทีก่ ฎหมายกําหนดให้กระทําได้ หรือ
ในส่วนทีไ่ ม่ใช่สาระสําคัญ เช่น วัน เวลา และวิธกี ารในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน วิธกี ารใช้สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นต้น (2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และ
ดําเนินการใดๆ เกีย่ วกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) (3) ลงนามใน
แบบคําขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานที่จําเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุน รวมถึงการติดต่อและยืน่ แบบคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานทีจ่ าํ เป็ นและเกีย่ วข้องต่อหน่วยงานราชการ
ทีเ่ กี่ยวข้อง และการนํ าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดําเนินการอื่นใด
ตามทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ไม่มีผข้ ู ้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : อนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจํานวน 168,027,501 หุน้ เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) และเพื่อการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย

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
หน้ า 16 จาก 22

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
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
282,569,277
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
-

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานในทีป่ ระชุมกล่าวว่าปีน้ีคุณวีระพล ไชยธีรตั ต์ ครบกําหนดต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในวาระนี้
ซึง่ มีสว่ นได้เสียในการพิจารณา เพือ่ ให้ทป่ี ระชุมสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ จึงขอเรียนเชิญ
คุณสุพจน์ ปานน้อย ท่านประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมในวาระนี้แทน
คุณสุพจน์ ปานน้ อย : ตามข้อบังคับของบริษทั หมวดที่ 4 (คณะกรรมการ) ข้อ 15 ในการประชุมสามัญ
ประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ท่าน กรรมการที่
ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปีน้ีจาํ นวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายวีระพล ไชยธีรตั ต์ กรรมการ และ 2. นายธีระวัฒน์ ภู่
ไพบูลย์ กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
กระบวนการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และ
กําหนดค่าตอบแทนของบริษทั อีกทัง้ บริษทั ได้มกี ารเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้เสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษทั แล้วเมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อมา อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษทั ได้รว่ มกันพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ
โดยดูถงึ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒปิ ระสบการณ์และ
ความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วงทีผ่ า่ นมาแล้วเห็นว่า นาย
วีระพล ไชยธีรตั ต์ และ นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ มีคุณสมบัตเิ หมาะสมสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง โดยประวัตขิ องผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อทัง้ 2 ท่าน คือนายวีระพล ไชยธีรตั ต์ และ นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ให้ท่ี
ประชุมทราบ
ไม่มีผขู้ ้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : อนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1. นายวีระพล ไชยธีรตั ต์ : กรรมการ / ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
 เห็นด้วย
150,220,191 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
 งดออกเสียง
132,349,086
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
-
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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
2. นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ :
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 บัตรเสีย

282,563,387
0
5,890
0

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
-

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
ประธานทีป่ ระชุมเรียนแจ้งในทีป่ ระชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย 3 ท่าน
ดังนี้คอื
1. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นางวิศวาณี ไชยวัฒนสกุล
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวณัฏฐ์สชิ า ภาภัคธนานันท์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ
ประจําปี 2563 โดยพิจารณาปจั จัยที่สาํ คัญ คือ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบกการ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาแล้วเห็นควรอนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ประจําปี 2563 ดังนี้คอื
1. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกําหนดค่าเบีย้
ประชุมให้กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมครัง้ ละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ ต่อ 1 คน และ
2. กําหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจําปี 2563 เป็ นค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อนและ
เชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของบริษทั ในอัตราร้อยละ 0.02 ของกําไรสุทธิประจําปี 2563 โดยให้
คํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ทัง้ นี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ
25
คุณเสกสรรค์ ธโนปจัย (ทีป่ รึกษาทางการเงิน) : เงินโบนัสคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.02 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี 2563 ทัง้ นี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ตัวเลขทีถ่ กู ต้องน่าจะเป็ น
ร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ หรือไม่ ?
คุณวีระพล ไชยธีรตั ต์ (ประธานในทีป่ ระชุม) : เงินโบนัสคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิถกู ต้อง
มติ ที่ประชุม : อนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ดังนี้คอื
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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
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.
กําหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจําปี 2563 เป็ นค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อนและ
เชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของบริษทั ในอัตราร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิประจําปี 2563 โดยให้คํานวณ
จ่า ยตามระยะเวลาการดํา รงตํา แหน่ ง ของกรรมการ ทัง้ นี้ รวมเงิน โบนัส คณะกรรมการ เป็ น จํา นวนเงิน ไม่เกิน
4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ
25
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
282,569,277
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
 งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัดเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ประจําปี 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสุรชัย
ดําเนินวงศ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4721 และ
2. นางสาวสุนิสา
เสมา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7707 และ
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีมอี าํ นาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษทั และอนุ มตั ิ
กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 1,750,000.-บาทต่อปี
(รวมงบไตรมาส)
คุณสุวรรณี เชียรสิ ริไกรวุฒิ (ผูถ้ ือหุ้น) : ค่าตรวจสอบจํานวน 1,750,000 บาทต่อปี ทีเ่ สนอนี้เป็ นค่าตรวจสอบ
เฉพาะบริษทั แม่ ไม่รวมบริษทั ย่อยใช่ไหม ? หากรวมบริษทั ย่อยทีผ่ า่ นมาประมาณ 6 ล้านกว่าบาทซึง่ นับว่าเป็ นค่า
ตรวจสอบทีม่ รี าคาค่อนข้างสูง
คุณสุรชัย ดําเนิ นวงศ์ (ตัวแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ) : ค่าสอบบัญชีพจิ ารณาจากปริมาณงาน และ เวลา ทีใ่ ช้ใน
การตรวจสอบ ประกอบกับปจั จุบนั มีมาตรฐานบัญชีใหม่ ๆ ตามเกณฑ์ของ กลต.และ สภาวิชาชีพ ค่าตรวจสอบบัญชีม ี
ความสมเหตุสมผลแล้ว
มติ ที่ประชุม : อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัดเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
282,569,277
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
 งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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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

วาระที่ 15 พิ จารณาอนุมตั ิ เปลี่ยนวิ ธีการรับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผถ้ ู ือหุ้น
ประธานกล่าวในทีประชุมว่า บริษทั จะเปลีย่ นวิธกี ารรับรองรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยทีป่ ระชุมใหญ่ผู้
ถือหุ้น โดยจากเดิมที่เคยเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ก่อนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อ
พิจารณารับรอง ให้เปลี่ยนวิธกี ารรับรองเป็ น บริษทั จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี หรือรายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นในเว็บไซต์ของบริษทั (www.cwt.co.th) โดยบริษทั จะกําหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
ตรวจสอบ หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ คนใดคัดค้าน หรือแก้ไข บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ได้รบั รองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
ไม่มีผขู้ ้าร่วมประชุมสอบถาม / ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : อนุ มตั ใิ ห้บริษทั จะเปลีย่ นวิธกี ารรับรองรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้
โดยจากเดิมทีเ่ คยเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ก่อนต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา
รับรองให้เปลีย่ นวิธกี ารรับรองเป็ น บริษทั จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี หรือรายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั (www.cwt.co.th) โดยบริษทั จะกําหนดระยะเวลาเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ตรวจสอบ หาก
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ คนใดคัดค้าน หรือแก้ไข บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ ได้รบั รองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
282,569,277
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
 งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 16 พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานที่ประชุม : กล่าวว่า กระผม นายวีระพล ไชยธีรตั ต์ เป็ นกรรมการและเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ถือหุน้ จํานวน
132,349,086 หุน้ รวมกับหุน้ ของ บริษทั ไชยดียงิ่ จํากัด จํานวน 108,828,452 หุน้ รวมเป็ นจํานวนหุน้ รวมทัง้ สิน้
241,177,538 หุน้ ซึง่ เป็ นจํานวนหุน้ ทีร่ วมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั
เนื่องจากบริษทั ได้ออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ไปแล้วเมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
แต่เนื่องด้วยความจําเป็ นเร่งด่วน บริษทั มีความต้องการเงินทุนเพือ่ นํามาใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั โดย มาตรา
105 แห่งพรบ.บริษทั มหาชนจํากัด กําหนดว่า “เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจารณาวาระทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมตามลําดับ
แล้วเสร็จ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทปี ่ ระชุม
พิจารณาเรือ่ งอืน่ นอกจากทีก่ าํ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมเพิม่ เติมวาระการประชุม เรือ่ ง
การแก้ไขในมติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในวาระ 11 เนื่องจากมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
ประชุมเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2560 ในวาระที่ 11 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั โดยระบุประเภท
ของหุน้ กูเ้ ป็ นแบบไม่มหี ลักประกัน ทีผ่ า่ นมา บริษทั จึงเสนอขายได้เพียงหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ และไม่มหี ลักประกันเท่านัน้
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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
และตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ กูใ้ นช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารขยายระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กู้
ออกไปอีก 1 ปี อีกทัง้ ด้วยสภาวะตลาดและสถานการณ์ COVID-19 น่าจะส่งผลกระทบต่อการเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั
และทําให้การเสนอขายหุน้ กูอ้ าจไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีบ่ ริษทั คาดหวังไว้
จึงอยากให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
เพิม่ เติมรายละเอียดเกีย่ วกับประเภทของหุน้ กูข้ องบริษทั โดยแก้ไขในมติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ใน
วาระดังกล่าว โดยเพิม่ ประเภทหุน้ กูอ้ าจด้อยสิทธิ และหุน้ กูม้ ที ห่ี ลักประกัน เพือ่ ให้บริษทั สามารถเสนอขายหุน้ กูท้ ม่ี ี
หลักประกันได้และเพือ่ ความคล่องตัวในการขายหุน้ กูข้ องบริษทั
เพือ่ เป็ นแหล่งเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจและเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษทั และเพือ่ ให้นกั ลงทุนมีความเชื่อมันและมี
่
ความมันใจในการลงทุ
่
นมากยิง่ ขึน้
ดังนัน้ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั เิ พิม่ วาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ ในเรือ่ งของ
การเพิม่ เติมรายละเอียดเกีย่ วกับประเภทของหุน้ กูข้ องบริษทั โดยแก้ไขในมติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
ในวาระ 11 เป็ นวาระที่ 16.1 ของการประชุมในวันนี้ ด้วยจํานวนหุน้ 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด
วาระที่ 16.1 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขมติ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560 ในวาระที่ 11 ที่พิจารณาอนุมตั ิ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษทั เป็ นเงิ นบาท ในวงเงิ นรวมทัง้ สิ้ นไม่เกิ น 2,000 ล้านบาท โดยขอ
เปลี่ยนแปลงประเภทของหุ้นกู้ใหม่จากเดิ ม “ไม่มีหลักประกัน” เป็ น “ไม่มีหรือมีหลักประกัน” ดังนี้
ประเภทของหุ้นกู้เดิ ม :
หุน้ กูร้ ะบุช่อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน
และอาจมีหรือไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูก้ ไ็ ด้

ประเภทของหุ้นกู้ใหม่ :
หุน้ กูร้ ะบุช่อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน หรือ
มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูก้ ไ็ ด้

ทัง้ นี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทของหุ้นกู้ใหม่ดงั กล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้นกู้เดิมที่ได้เสนอขายไปแล้ว
จํานวน 631,400 หน่ วย คิดเป็ นเงินจํานวน 631,400,000 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อหุน้ กู้ของ
บริษทั ในวงเงินรวมทีเ่ หลืออยูไ่ ม่เกิน 1,368,600,000 บาทเท่านัน้
คุณสุวรรณี เชียรสิ ริไกรวุฒิ (ผูถ้ อื หุน้ ) : การเพิม่ วาระการประชุมควรแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบล่วงหน้าก่อน
คุณวีระพล ไชยธีรตั ต์ (ประธานในทีป่ ระชุม) : เนื่องจากบริษทั ได้ออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563
ไปแล้วเมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 แต่เนื่องด้วยความจําเป็ นเร่งด่วน เพือ่ ให้บริษทั สามารถเสนอขายหุน้ กูท้ ม่ี ี
หลักประกันได้และเพือ่ ความคล่องตัวในการขายหุน้ กูข้ องบริษทั ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
มติ ที่ประชุม : อนุ มตั แิ ก้ไขมติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในวาระที่ 11 ทีพ่ จิ ารณาอนุมตั กิ าร
ออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริษทั เป็ นเงินบาท ในวงเงินรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยขอเปลีย่ นแปลงประเภท
ของหุน้ ก็ใหม่จากเดิม “ไม่มหี ลักประกัน” เป็ น “ไม่มหี รือมีหลักประกัน” ดังนี้
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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
ประเภทของหุ้นกู้เดิ ม :
หุน้ กูร้ ะบุช่อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน
และอาจมีหรือไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูก้ ไ็ ด้

ประเภทของหุ้นกู้ใหม่ :
หุน้ กูร้ ะบุช่อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน หรือ
มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูก้ ไ็ ด้

ทัง้ นี้

การเปลีย่ นแปลงประเภทของหุน้ กูใ้ หม่ดงั กล่าว จะไม่สง่ ผลกระทบต่อหุน้ กูเ้ ดิมทีไ่ ด้เสนอขายไปแล้ว
จํานวน 631,400 หน่วย คิดเป็ นเงินจํานวน 631,400,000 บาท โดยการเปลีย่ นแปลงนี้จะมีผลต่อหุน้ กูข้ องบริษทั ใน
วงเงินรวมทีเ่ หลืออยูไ่ ม่เกิน 1,368,600,000 บาทเท่านัน้
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
282,552,977 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9942
 ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
 งดออกเสียง
16,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ไม่มเี รือ่ งอื่น ๆ ให้พจิ ารณา
ประธานในทีป่ ระชุมกล่าวขอบคุณผูท้ ม่ี าประชุมทุกท่านทีใ่ ห้เกียรติและเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้และเสนอ
ให้ปิดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 แต่เพียงเท่านี้ ทีป่ ระชุมเห็นชอบตามทีท่ า่ นประธานเสนอ
เลิ กประชุมเวลา : 16.00

ลงชื่อ.........................................ประธานในทีป่ ระชุม
(นายวีระพล ไชยธีรตั ต์)
ประธานกรรมการ
.................................................ผูร้ บั รองรายงานการประชุม
(นางสาวณัฏฐ์สชิ า ภาภัคธนานันท์)
รองประธานกรรมการ

.................................................ผูจ้ ดรายงานการประชุม
(นางสาววรรณา ฉันทกิจโชคไชย)
เลขานุการบริษทั : โทร. 02-7037880-1 ต่อ 105
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