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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
Annual General Meeting of Shareholders Invitation Letter

ประจําปี 2564
of 2021

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
On April 28, 2020 At 02:00 PM
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Company’s Conference Room, Building 10, 2nd Floor, Chai Watana Tannery Group Public Company Limited
No. 419-420 Moo 6, Buddharuksa Road, Phraeksa Sub-district, Muang District, Samut Prakarn Province 10280
“ งดแจกของชําร่วย ” เพื่ อให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่ หน่ วยงานกํากับ ดูแลได้ รณรงค์ให้ ลด/เลิ กการแจกของ
ชําร่วยในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงจัดคูปองอาหารว่างไว้รบั รองเฉพาะผู้ถือหุ้นและ
ผูร้ บั มอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

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

“

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

ที่ สก.1/2564
วันที่ 5 มีนาคม 2564
เรือ่ ง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564
ท่านผูถ้ อื หุน้

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้มมี ติให้กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชัน้ 2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา
แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10280 เพือ่ พิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
รายงานผลการดําเนิ น งานของบริษัท ในรอบปี 2563 ปรากฏใน
รายงานประจําปี ทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ใน
รูปแบบ QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริษทั ประจําปี 2563

วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี 2563 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ทีก่ าํ หนดให้
บริษทั ต้องจัดทํางบการเงินประจําปี สิน้ สุด ณ รอบปีทผ่ี ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้วเสนอ
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในรูปแบบ QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิน
ประจําปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่าน
การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั แล้ว

วาระที่ 3

พิ จารณาการงดจ่ายเงิ นปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริษัท มีน โยบายการจ่ายเงิน ป นั ผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ40
ของกําไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปี ต่อไปทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ความสามารถในการจ่ายกับสถานการณ์ ใน
ขณะนัน้ ๆ แต่เนื่องจากบริษัทต้องรักษากระแสเงินสดไว้และเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้บริษัทได้ป ฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สําหรับ “หุ้นกู้บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผูอ้ อกหุน้ กู้มสี ทิ ธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
กําหนดไถ่ถอน” (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) ในข้อ 7.9 ทีก่ ําหนดว่า “ผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/หรือบริษทั ย่อยจะต้องไม่
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จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถอื หุ้นของตน หากการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ จะเป็ นเหตุทําให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถ
ชําระเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ หรือผูอ้ อกหุน้ กูผ้ ดิ นัดชําระหนี้ใด ๆ ตามหุน้ กูน้ ้ีซง่ึ การไม่ชาํ ระหนี้ การผิด
นัดหรือผิดเงือ่ นไขดังกล่าวยังไม่ได้รบั การแก้ไข”
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปนั ผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2563
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จํานวน 105,017,188 หุ้น จากเดิ มทุน
จดทะเบี ย น 798,130,629 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น 693,113,441 บาท โดยการตัด หุ้น สามัญ
จดทะเบี ย นคงเหลื อ จากการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํา นาจทัว่ ไป (General
Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิ ม (Right Offering) และ แก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามมติท่ปี ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 มีมติการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right Offering)
จํานวน 105,017,188 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายแล้ว เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จึงเห็นควรให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนโดย
การตัด หุ้ น สามัญ จํ า นวน 105,017,188 หุ้ น จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย น 798,130,629 บาท เป็ น ทุ น
จดทะเบียน 693,113,441 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนตัดหุน้
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิก ารลดทุ น
จดทะเบียนโดยการตัดหุน้ สามัญ จํานวน 105,017,188 หุน้ จากเดิมทุนจดทะเบียน 798,130,629 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้น
สามัญ เพิ่ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อ เสนอขายให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม (Right
Offering) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้ ดังนี้
ข้อ 4.

วาระที่ 5

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

693,113,441
693,113,441
1.00

บาท
หุน้
บาท

693,113,441
-

หุน้
หุน้

พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํา นาจทัว่ ไป (General
Mandate) เพื่ อเสน อขายให้ กั บ บุ ค ค ลใน วงจํ า กั ด (Private Placement) จํ า น วน ไม่ เกิ น
63,010,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 1.00 บาท
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เนื่องจากบริษทั มีแผนการลงทุนในอนาคตและการชําระคืนเงินกู้
บางส่วนจึงมีความจําเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม เพื่อเพิม่ สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน
ให้ก บั บริษัท รวมทัง้ ช่วยเสริม ให้บริษัทมีฐานเงิน ทุน ที่เข้ม แข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสําหรับการ
ดําเนินงานในอนาคตซึ่งโครงการในอนาคตจะนํามาซึ่งรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ และคาดว่าจะส่งผลให้กําไรของ
บริษทั ปรับตัวดีขน้ึ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (ตามเอกสารแนบ 9)
2

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารการออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กบั บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 63,010,312 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
วาระที่ 6

พิ จารณาอนุ ม ัติ การเพิ่ มทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน 63,010,312 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
693,113,441 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ 756,123,753 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น
จํา นวน 63,010,312 หุ้น มู ล ค่ า หุ้น ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1.00 บาท เพื่ อ รองรับ การเพิ่ ม ทุ น แบบมอบ
อํา นาจทัว่ ไป (General Mandate) และ แก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ของบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพื่ อ รองรับ การออกและเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น แบบมอบ
อํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่
เกิน 63,010,312 หุ้น มูล ค่า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท จึงขอให้ท่ีป ระชุ ม พิจ ารณาอนุ ม ตั ิก ารเพิ่ม ทุ น
จดทะเบีย นของบริษัท จํานวน 63,010,312 บาท จากทุ นจดทะเบีย นเดิม 693,113,441 บาท เป็ น ทุ น
จดทะเบียนใหม่ 756,123,753 บาท โดยออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 63,010,312 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้
ละ 1.00 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9) และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4.
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุน
จดทะเบียนจํานวน 63,010,312 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 693,113,441 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
756,123,753 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 63,010,312 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00
บาท เพื่อรองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

วาระที่ 7

756,123,753
756,123,753
1.00

บาท
หุน้
บาท

756,123,753
-

หุน้
หุน้

พิ จารณาอนุ มตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุนจํานวน 63,010,312 หุ้น เพื่ อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่ มทุ น แบบมอบอํา นาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่ อ เสนอขายให้ ก ับ บุ ค คลในวงจํา กัด
(Private Placement)
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามที่บริษทั มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณาและอนุ มตั ใิ ห้
บริษทั เพิม่ ทุนจํานวน 63,010,312 บาท เพื่อรองรับการออกและแสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบ
อํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายในกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจํานวน 63,010,312 หุน้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้
เพิม่ ทุนจํานวน 63,010,312 หุน้ เพือ่ รองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General
Mandate) เพือ่ เสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
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วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามข้ อ บัง คับ ของบริษั ท หมวดที่ 4 (คณะกรรมการ) ข้อ 15
กํ า หนดว่า ในการประชุ ม สามัญ ประจํ า ปี ทุ ก ครัง้ ให้ก รรมการออกจากตํ า แหน่ ง 1 ใน 3 เป็ น อัต รา
ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3
ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ท่าน กรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่ งตาม
วาระในปีน้ีจาํ นวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นางวนิดา สิกขมาน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
2. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
กําหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ
บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตัง้
เป็ นกรรมการของบริษทั ล่วงหน้าทางเว็ปไซด์ของบริษทั ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งดังกล่าวล่วงหน้าแต่อย่าง
ใด คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ม ีส่วนได้เสียพิจารณาเห็น ควรเสนอที่ป ระชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระคือ นางวนิดา สิกขมาน และนายชัชนนท์ โสภา
จันทร์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัตขิ องผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อทัง้ 2 ท่าน
แนบมาเพือ่ พิจารณาด้วยแล้ว (ตามเอกสารแนบ 2) ส่งผลให้กรรมการบริษทั ประกอบด้วย
1. นายวีระพล
ไชยธีรตั ต์
กรรมการ / ประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นางวนิดา
สิกขมาน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
3. นางสาวณัฏฐ์สชิ า
ภาภัคธนานันท์ กรรมการ / รองประธานกรรมการ /
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
4. นายสุพจน์
ปานน้อย
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ภู่ไพบูลย์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
5. นายธีระวัฒน์
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
โสภาจันทร์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
6. นายชัชนนท์
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
โดยบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการสรรหา
่
และ
คณะกรรมการบริษทั แล้วว่ามีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ซึง่ กรรมการในลําดับ
ที่ 4 – 6 จะเป็ นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัตสิ อดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาด
หลักทรัพย์ ซึง่ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง

วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญ ในการกําหนดนโยบายและกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของบริษทั ต่อจากนี้ บริษทั จะมีแผนการของการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพิม่ มากขึ้น
ดังนัน้ ภาระหน้าทีแ่ ละการพิจารณาในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการต้องเพิม่ มากขึน้ ตามลําดับ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทนแล้ว เห็น ควรให้นํา เสนอที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถ ือ หุ้น เพื่อพิจ ารณาอนุ ม ตั ิ
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ดังนี้
1. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกําหนดค่า
เบีย้ ประชุมให้กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมครัง้ ละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ ต่อ 1 คน และ
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2. กําหนดเงิน โบนัสคณะกรรมการประจําปี 2564 เป็ น ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ น เงิน โบนัสเพื่อให้
สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของบริษทั ในอัตราร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิประจําปี
2564 โดยให้คาํ นวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการ
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และ
ประธานกรรมการจะได้ร บั ค่ า ตอบแทนเป็ น เงิน โบนัส สูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัต ราร้อ ยละ 25
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)
วาระที่ 10

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริ ษทั และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชี และได้เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพื่อนําเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ให้บริษทั
อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เนื่องจากเห็นว่า บริษทั
อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและมีมาตรฐานใน
การตรวจสอบบัญชี และขอกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,676,000.- บาท
ต่อปี (รวมงบไตรมาส)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ดังต่อไปนี้
1. นายสุรชัย ดําเนินวงศ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4721 และ/หรือ
2. นางสาวสุนิสา เสมา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7707
แห่งบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษัทประจําปี
2564 และกําหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 2,676,000.- บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส) (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 4)

วาระที่ 11

พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น หากท่านประสงค์
จะแต่งตัง้ ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้
และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ก่อนเริม่ ประชุม
อนึ่ง บริษทั กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)

(นายวีระพล ไชยธีรตั ต์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

5

เอกสารแนบ
1. รายงานประจําปีและงบการเงินประจําปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเอกสาร
ประกอบการประชุม (รูปแบบ QR Code)
2. รายนามและประวัตขิ องกรรมการทีเ่ สนอเข้ารับการแต่งตัง้
3. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
4. รายนามผูส้ อบบัญชี และข้อมูลค่าสอบบัญชีประจําปี 2564
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
6. เอกสารและหลักฐานทีต่ อ้ งนํามาแสดงในวันประชุม
7. ข้อบังคับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
8. นโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชือ้ ไวรัส COVID-19 และขัน้ ตอนการลงทะเบียน
9. แบบรายงานการเพิม่ ทุน F53-4
10. แผนทีข่ องสถานทีจ่ ดั ประชุม
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เอกสารแนบ 1

QR Code สําหรับดาวน์ โหลดรายงานประจําปี 2563 และ
เอกสารประกอบการประชุม
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เอกสารแนบ 2
พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ

การแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา

:

กระบวนการคัด เลือ กผู ้ ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการของบริษ ัท ได้ ผ ่ า น
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษทั
อีก ทัง้ บริษ ัท ได้ม ีก ารเปิ ด โอกาสให้ผู้ถ ือ หุ ้น ได้เ สนอชื่ อ บุ ค คลเพื่อ รับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั แล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564
ถึ ง 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 แต่ ไ ม่ ม ี ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอชื่ อ มา อย่ า งไรก็ ต าม
คณะกรรมการบริษัท ได้ร่ว มกัน พิจ ารณาคุ ณ สมบัติใ นด้า นต่ า ง ๆ โดย
คํานึงถึง ความเหมาะสมด้านคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญจาก
หลากหลายวิช าชีพ รวมถึง ผลการปฏิบ ัติง านในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงทีผ่ า่ นมาแล้ว เห็นว่า

1. นางวนิดา
2. นายชัชนนท์

สิกขมาน
โสภาจันทร์

มีคุณสมบัตเิ หมาะสม สมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั
นิ ยามกรรมการอิ สระ

:

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

ชือ่ – ชือ่ สกุล

:

นางวนิดา

สิกขมาน

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการ

อายุ

:

57 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
Stamford Group of College, Singapore

ตําแหน่งปจั จุบนั

:

กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
จํานวนปีทเ่ี ป็ นกรรมการ

:

13 ปี

ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น :

ไม่ม ี

ตําแหน่งในองค์กรอื่น

:

ไม่ม ี

ตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/
:
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั
ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทํางาน
(ในช่วง 5 ปีทผ่ี า่ นมา)

:

กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ ดั การ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

Directors Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การถือหุน้ ในบริษทั

:

จํานวน 258,756 หุน้ คิดเป็ น 0.041% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
เสียงทัง้ หมด (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

การเข้าประชุม

:

มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 30 ครัง้ เข้าประชุม 30 ครัง้

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ – ชื่อสกุล

:

นายชัชนนท์

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

:

46 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหน่งปจั จุบนั

:

กรรมการตรวจสอบ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

จํานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ

:

5 ปี

ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น

:

ไม่ม ี

ตําแหน่งในองค์กรอื่น

:

หัวหน้าสํานักงานกฎหมายชัชนนท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์
สํานักงานกฎหมายชัชนนท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

ตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั
ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

:

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทํางาน
(ในช่วง 5 ปี ทผ่ี า่ นมา)

:

หัวหน้าสํานักงานกฎหมายชัชนนท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์
สํานักงานกฎหมายชัชนนท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การถือหุน้ ในบริษทั

:

ไม่ม ี

การเข้าประชุม

:

มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 30 ครัง้ เข้าประชุม 30 ครัง้
10

โสภาจันทร์

เอกสารแนบ 3
พิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิ ธีการ
เสนอค่าตอบแทนกรรมการ

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564 ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า ค่าตอบแทน
กรรมการทีเ่ สนอนัน้ เป็ นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ รวมทัง้ สอดคล้องและเทียบเคียง
กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุม่ อุตสาหกรรมทีอ่ ยูใ่ นระดับเดียวกัน และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการดังนี้
1. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกําหนดค่าเบีย้ ประชุมให้
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมครัง้ ละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ ต่อ 1 คน และ
2. กํ าหนดเงิน โบนัส คณะกรรมการประจํา ปี 2564 เป็ น ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ น เงิน โบนัส เพื่อให้สะท้อ นและ
เชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของบริษทั ในอัตราร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิประจําปี 2564 โดยให้คาํ นวณจ่ายตาม
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ทัง้ นี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และ
ประธานกรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25
จึงมีมติเห็นชอบเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ปี 2563
ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
1. ค่าบําเหน็จ (ไม่เกิน)
2,928,200.- บาท
2,928,200.- บาท
2. ค่าเบีย้ ประชุม
10,000.- บาท/คน/ครัง้
10,000.- บาท/คน/ครัง้
3. โบนัสคณะกรรมการ
ร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิประจําปี 2563 ร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิป ระจําปี 2564
โดยให้คํา นวณจ่ายตามระยะเวลาการ โดยให้คํานวณจ่า ยตามระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ทัง้ นี้ รวม ดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ทัง้ นี้ รวม
เงินโบนัสคณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงิน เงินโบนัสคณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงิน
ไม่ เ กิ น 4,000,000 บาทและประธาน ไม่ เ กิ น 4,000,000 บาทและประธาน
กรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ น เงิน กรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ น เงิน
โบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตรา โบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตรา
ร้อยละ 25
ร้อยละ 25
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ตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ในรอบปีทผ่ี ่านมา มีดงั นี้
รายชื่อคณะกรรมการ

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

รอบปี 2562
ค่าเบีย้
ค่าบําเหน็จ
ค่าบําเหน็จ
ประชุม
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,390,895.210,000.- 1,390,895.292,820.200,000.- 292,820.292,820.220,000.- 292,820.366,025.220,000.- 366,025.292,820.210,000.- 292,820.292,820.220,000.- 292,820.2,928,200.- 1,280,000.- 2,928,200.-

- ไม่ มีผลประโยชน์ อนื่ ใด
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รอบปี 2563
โบนัส
ค่าเบีย้
คณะกรรมการ
ประชุม
(บาท)
(บาท)
300,000.400,000.300,000.320,000.300,000.320,000.300,000.320,000.300,000.320,000.300,000.320,000.2,000,000.1,800,000.-

เอกสารแนบ 4
พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 3/2564 ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของ
บริษทั และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 โดยเสนอให้แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท
เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีให้กบั บริษทั ติดต่อกันมาเป็ นเวลา 13 ปี แล้ว รวมทัง้
มีผลงานเป็ น ที่ยอมรับและน่ าพอใจ ให้เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ประจําปี 2564 และขออนุ มตั ิค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี
ประจําปี 2564 จํานวนไม่เกิน 2,676,000.- บาท


ผูส้ อบบัญชีของบริษทั
รายนาม
1. นายสุรชัย
ดําเนินวงศ์
2. นางสาวสุนิสา
เสมา

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4721 และ/หรือ
7707

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

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ปี 2563
1,750,000.1,750,000.-
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(หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ปี 2564 (ปีทเ่ี สนอ)
2,676,000.2,676,000.-

เอกสารแนบ 5
การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564
โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง ใน 3 แบบ ดังนี้
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.

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

ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 ของบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ใน
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายสุพจน์ ปานน้ อย เข้าร่วมประชุมแทน
 กรณีให้ผู้อ่นื เข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ใน 3 แบบข้างต้น
เพียงแบบเดียว
 และขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า มาตามทีอ่ ยู่ของบริษทั เพื่อให้
ถึงบริษทั ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

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

ชื่อ

นายสุพจน์ ปานน้อย

อายุ

40 ปี

อยู่บ้านเลขที่

79/109 หมูท่ ่ี 2 ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
(ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา)

กรรมการบริษทั
บริษทั สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.ออดิท กรุป๊ จํากัด

การถือหุ้นในบริ ษทั

ไม่ม ี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิ เศษ

ไม่มสี ว่ นได้เสียพิเศษในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุมAGMครัง้ นี้
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ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 ฿

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B.

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

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

Month

Year

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

Nationality

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

Road

Tambon/Khwaeng

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

Province

Postcode

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

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

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

Holding a the total amount of

and having voting rights equivalent to

share(s)

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

share(s)

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

share(s)

vote(s) as follows:

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

vote(s)

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

vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby authorize

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

Residing at No.

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

Tambon/Khwaeng

Amphur/Khet

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

Postcode

or

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

Residing at No.

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

Tambon/Khwaeng

Amphur/Khet

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

Postcode

or

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

Residing at No.

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

Tambon/Khwaeng

Amphur/Khet

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

Postcode
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชัน้ 2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่
กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือทีจ่ ะพึง
เลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2021, which will
be held on 28 April 2021 at 02.00 p.m., at Company’s Conference Room, Building 10, 2nd Floor, Chai Watana Tannery Group Public Company
Limited, No. 419-420 Moo 6, Buddharuksa Road, Phraeksa Sub-district, Muang District, Samutprakarn Province 10280, or on any date and at
any postponement thereof.

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

วาระที่ 1. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2563
Agenda 1. To acknowledge the 2020 operation performance of the Company;

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

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2. พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจําปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda 2. To consider and approve the 2020 Annual Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2020;

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

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3. พิจารณาการงดจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563
Agenda 3. To consider and approve the omission of dividend payment for the operation performance of 2020;

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

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4. พิจ ารณาอนุ ม ตั ิก ารลดทุ น จดทะเบีย นโดยการตัด หุ้ น สามัญ จํ า นวน 105,017,188 หุ้ น จากเดิม ทุ น จดทะเบีย น
798,130,629 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) และ แก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้
Agenda 4. To consider and approve the capital decrease by cutting off ordinary shares in the amount of 105,017,188 shares, from the
registered capital of Baht 798,130,629 to Baht 693,113,441, by cutting off the outstanding ordinary shares from the offering of the
capital increase ordinary shares through General Mandate to the existing shareholders by way of Right Offering and the
amendment of Clause 4. of the Company’s Memorandum of Association to reflect the capital decrease and cutting of shares;
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 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5. พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กบั
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 63,010,312 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
Agenda 5. To consider and approve the issuance and offering of capital increase ordinary shares through General Mandate by way of Private
Placement in the amount not exceeding 63,010,312 shares with the par value of Baht 1.00;

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

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6. พิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 63,010,312 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 693,113,441 บาท เป็ นทุน
จดทะเบียนใหม่ 756,123,753 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 63,010,312 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00
บาท เพือ่ รองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4.
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
Agenda 6. To consider and approve the capital increase in the amount of Baht 63,010,312, from the registered capital of Baht 693,113,441 to
Baht 756,123,753 by issuing capital increase ordinary shares in the amount of 63,010,312 shares with the par value of Baht 1.00,
to support the issuance and offering of capital increase ordinary shares through General Mandate and the amendment of Clause 4.
of the Company’s Memorandum of Association to reflect the capital decrease and cutting of shares;

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

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7. พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจํานวน 63,010,312 หุน้ เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจ
ทัวไป
่ (General Mandate) เพือ่ เสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
Agenda 7. To consider and approve the allocation of capital increase ordinary shares in the amount of 63,010,312 shares to support the
allocation of capital increase ordinary shares through General Mandate by way of Private Placement;

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

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8. พิจารณาอนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
Agenda 8. To consider and approve the election of directors in place of directors who are due to retire by rotations;

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

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

การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Vote for all the nominated candidates.

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

1. นางวนิดา สิกขมาน
Mrs. Wanida Sikamahn

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

2. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
Mr. Chatchanon Sophajan

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9. พิจารณาอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564.
Agenda 9. To consider and approved the directors’ remuneration of 2021;

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

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

Disagree

Abstain

วาระที่ 10. พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริษทั และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564
Agenda 13. To consider and approve the appointment of auditors of the Company and fix the 2021 audit fees;

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

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 11. พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี).
Agenda 11. Any other business;

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

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

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

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

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

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

Grantor

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

Proxy

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

Proxy

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

Proxy

(.................................................)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
Note :
1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more
than one proxy holder in order to split votes.
2. In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual
nominee.
3. In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the
Annex attached to Proxy Form B.
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex attached to the Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited.
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชัน้
2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10280 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
At the Annual General Meeting of Shareholders of 2021, which will be held on 28 April 2021 at 02.00 p.m., at Company’s
Conference Room, Building 10, 2nd Floor, Chai Watana Tannery Group Public Company Limited, No. 419-420 Moo 6, Buddharuksa Road,
Phraeksa Sub-district, Muang District, Samutprakarn Province 10280, or on any date and at any postponement thereof.

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

Subject

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

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

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

Subject

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

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

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

Subject

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

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

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

Subject

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

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

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

Subject

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

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

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

Election of directors (Continued)

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

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

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

22

 งดออกเสียง
Abstain

เอกสารแนบ 6
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในวันประชุม
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม
 ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย
1. กรณีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
- เอกสารแสดงตนที่ส่ว นราชการออกให้ซ่ึงปรากฏภาพถ่ า ยชื่อ และนามสกุ ล ของผู้ถือ หุ้น และยัง ไม่
หมดอายุ เช่น บัต รประจําตัว ประชาชน หรือบัต รประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดิน ทาง กรณีม ี
การเปลีย่ นชื่อหรือชื่อสกุลให้ยน่ื หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีทม่ี กี ารมอบฉันทะ :
- หนังสือมอบฉันทะ ซึง่ กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
- สําเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ อื หุน้ ตามข้อ 1 และผูถ้ อื หุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
 ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1. กรณีผมู้ อี าํ นาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
- เอกสารแสดงตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผู้ถอื หุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบิ ุคคล และ
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้
2. กรณีทม่ี กี ารมอบฉันทะ :
- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผู้มอบ
ฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทน นิติ
บุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
- เอกสารแสดงตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- สําเนาเอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะ ซึง่ ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
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 ผูถ้ ือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิได้มีสญ
ั ชาติ ไทยหรือเป็ นนิ ติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาและกรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล โดยเอกสารแสดง
ตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนนิตบิ ุคคล หรือผูร้ บั มอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้อง
- สําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ ตัง้ อยู่ ซึ่งลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มอี าํ นาจลงลายมือชื่อผูกพัน
นิติบุคคล และเงือ่ นไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
- เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ อื หุน้
หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคําแปล
 ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูฝ้ ากและ
ดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ ุคคล
- หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
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เอกสารแนบ 7
ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของ
รอบปีบญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อ
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด
จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรือ่ ง
และเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ม ี
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่
เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45)
วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ที่คณะกรรมการ
เรีย กประชุ ม โดยบริษั ท ต้ อ งรับ ผิด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยอัน จํ า เป็ น ที่ เกิด จากการจัด ให้ ม ีก ารประชุ ม และอํ า นวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใดจํานวนผูถ้ อื
หุ้น ซึ่งมาร่ว มประชุ ม ไม่ค รบเป็ น องค์ป ระชุ ม ตามที่กํ า หนดไว้แ ห่ งข้อ 34. นี้ ผู้ถือ หุ้น ตามวรรคสี่ต้อ งร่ว มกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 34 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนผู้ถือหุ้น ทัง้ หมด และต้องมีหุ้น นับ รวมกัน ได้ไม่น้ อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น ที่
จําหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมง
่
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถอื หุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอให้นัดประชุม
ใหม่ และให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับ
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 35 มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
(1)
(2)

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

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

พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ท่ผี ่านมากิจการของบริษัทได้
จัดการไป
พิจารณาและอนุ มตั งิ บดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
กิจการอื่น ๆ
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เอกสารแนบ 8
นโยบายและมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19
และขัน้ ตอนการลงทะเบียน
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทั จึงได้มกี ารกําหนดนโยบายและมาตรการป้องกัน
การติดด่อไวรัส COVID-19 สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 ซึง่ สอดคล้องกับข้อแนะนําของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
(1)
บริษทั จะจัดให้มรี ะบบคัดกรองผูท้ ม่ี อี าการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการ
ตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกายและการสังเกตโดยสายตาของทีมเจ้าหน้าที่
1.1 ในกรณีท่ผี ู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (ตรวจวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั ้ แต่ 37.5
องศาเซลเซีย ส ขึ้น ไป) ไอ เจ็บ คอ จาม มีน้ํ า มู ก บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ ใ ห้ ท่ า นเข้ า ร่ ว ม
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ นี้ (ขออนุ ญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษทั แทน
โดยเจ้าหน้าทีจ่ ุดลงทะเบียนจะอํานวยความสะดวกเรือ่ งเอกสารและอากรแสตมป์ให้แก่ทา่ น)
(2)
บริษทั จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณทีม่ กี ารใช้งานร่วมกัน
จํานวนมาก เช่น ห้องประชุม ห้องสุขา จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม เป็ นต้น
(3)
บริษทั จะเน้นยํ้าสถานที่จดั งานให้มกี ารทําความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มผี สู้ มั ผัสจํานวนมาก เช่น
ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องนํ้ า ด้วยนํ้ าผงซักฟอก นํ้ ายาทําความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่าง
สมํ่าเสมอ
(4)
บริษทั จะจัดสถานทีแ่ ละห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ รวมทัง้ กระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เพือ่ ไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป
ทัง้ นี้ เพื่อความปลอดภัย และป้ องกันการติดต่ อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าประชุ ม สามัญ ผู้ถือหุ้น ทุ ก ท่าน
บริษทั จึงเรียนมาเพือ่ ขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทีร่ ะบุดงั ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ได้แก่
ควรงดเข้าร่วมประชุม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่า
ตนเองเริม่ ปว่ ย หรือมีอาการตามข้อ 1.1 ทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น
หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ํ ามูก ผิดปกติ ควรแนะนํ าให้ผู้มอี าการติดต่อ
เจ้าหน้าที่
ผู้เข้าร่วมประชุม ควรเตรีย มหน้ ากากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุ ม
เพือ่ ความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
บริษัทขอให้คําแนะนํ าแก่ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทัง้ ก่อนและหลังจาก
เสร็จสิน้ การเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานทีจ่ ดั การประชุม
ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
(1)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมนําเอกสารตามทีก่ าํ หนดตามเอกสารแนบ 6 ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจความครบถ้วน ณ จุด
ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
(2)
นําเอกสารทีต่ รวจสอบแล้วไปลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
(3)
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม ได้รบั บัตรลงคะแนน / คูปองรับอาหารว่าง 1 คน / 1 ชุด
(4)
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมเข้าห้องประชุม
(5)
ประธานในทีป่ ระชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับจนครบทุกวาระและปิด
การประชุม
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หมายเหตุ :
1. บริษัท ขอสงวนสิท ธิในการรับ บัต รลงทะเบีย นสําหรับ ผู้ท่ีนํ าเอกสารมาไม่ค รบถ้วนหรือลงทะเบีย นล่าช้า
หลังจากการปิดประชุม
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ไม่ให้ ผ้เู ข้าประชุมเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ นี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมมี
ผลตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกายสูงตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึน้ ไป

ข้อความประชาสัมพันธ์
จากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่ า (COVID – 19) มีผลกระทบไปทัวโลก
่
และธุรกิ จการ
ขนส่งทางอากาศหยุดการให้บริ การ ส่งผลให้ผูถ้ อื หุน้ อาจไม่ได้รบั เอกสารแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือ
เชิญประชุม เช็ค/ดราฟท์เงินปนั ผล และใบหุน้ ฯลฯ ดังนัน้ จึงขอเชิญชวนให้ผถู้ อื หุน้ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
และต่างชาติ ทีม่ เี บอร์มอื ถือจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อรับ OTP สมัครใช้บริการ Investor Portal ของบริษทั
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ของท่าน ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีส่ นใจ สามารถสมัครผ่าน
URL Link: https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยแต่อย่างใด
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
โปรดติดต่อ SET ContactCenter : https://www.set.or.th/contactcenter
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เอกสารแนบ 9
(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 2 มีนาคม 2564
ข้าพเจ้า บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. เกีย่ วกับการลดทุน และ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้นําเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 798,130,629 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท
แบ่งออกเป็ น หุ้น สามัญ จํานวน 693,113,441 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ
จดทะเบียนคงเหลือจากการขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จํานวน 105,017,188 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิน้ สุดระยะเวลาการ
เสนอขายแล้ว
2. การเพิ่ มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 693,113,441 บาท เป็ น 756,123,753
บาท โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 63,010,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท รวมเป็ น 63,010,312 บาท โดยเป็ นการ
เพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
มูลค่าที่ตราไว้
รวม
การเพิ่ มทุน
ประเภทหุ้น
จํานวนหุ้น
(บาท/หุ้น)
(บาท)
หุน้ สามัญ
63,010,312
1.00
63,010,312
แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate)
3. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มติให้จดั สรรหุน้ สามัญจํานวนไม่เกิน 63,010,312 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00
บาท รวม 63,010,312 บาท เพื่อรองรับการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขาย
ให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้
จัดสรรให้แก่
ประเภท
จํานวนหุ้น
ร้อยละต่อ
หมายเหตุ
1/
หลักทรัพย์
ทุนชําระแล้ว
บุคคลในวงจํากัด
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน
10
(Private Placement : PP)
63,010,312
1/ ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันทีค
่ ณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบ General Mandate
หมายเหตุ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2564 ประชุมเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มมี ติดงั นี้
มติใ ห้ เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารออกและเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ น แบบ
มอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 63,010,312 หุ้น เพื่อ เสนอขายให้ก บั บุ ค คลในวงจํากัด (Private
Placement: PP) มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษทั เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคล
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ในวงจํากัด (Private Placement) ซึง่ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ.2546 และ
ในกรณีทม่ี หี ุน้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ให้คณะกรรมการมีอํานาจใน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนส่วนที่เหลือให้กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทัง้ นี้ ราคา
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายราคาตํ่าตามเกณฑ์ราคาของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้บริษทั จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจํานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ น
คราวเดียวหรือเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียด
อื่นใด อันจําเป็ นทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็ นคราวเดียวหรือแบ่งเป็ นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็ นคราวๆ รวมถึง
มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รบั สิทธิการจัดสรร (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญ เพิม่ ทุน การ
กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธกี ารจัดสรร และการชําระเงินค่าหุ้น เป็ นต้น รวมถึงการ
เปลีย่ นแปลงระยะเวลาการเสนอขายการเสนอซื้อและรับชําระเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุน การกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
ต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความใน
เอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคําขอต่างๆ และ/หรือดําเนินการใดๆเพื่อปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบี
่
ยนในการจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ได้เป็ นคราว ๆ ตามการชําระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราวรวมถึงการนํ าหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนเข้าเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนํ าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
่ (General Mandate) ต้องดําเนินการ
อนึ่ง การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ แบบมอบอํานาจทัวไป
ให้แล้วเสร็จภายในวันทีท่ บ่ี ริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีในครัง้ ถัดไป หรือภายในวันทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจัดให้
มีการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
4. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น / วิ สามัญผูถ้ ือหุ้น เพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
ใหญ่ อาคาร 10 ชัน้ 2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู.่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบล
แพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่ม ีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น
(Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
5. การขออนุญาตเพิ่ มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)
5.1 การขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564
5.2 การดําเนินการจดทะเบียนการลดทุนและเพิม่ ทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขบริคณห์
สนธิของบริษทั ตลอดจนเอกสารอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพิม่ ทุนของบริษทั
5.3 การขออนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนํ าหุ้นสามัญเพิม่ ทุน แบบมอบอํานาจ
ทัวไป
่ (General Mandate) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม
เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้ มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่ อง รวมทัง้ แผนการลงทุนในอนาคต และการ
ชําระคืนเงินกูบ้ า้ งส่วน จึงมีความจําเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม ดังนัน้ บริษทั จึงได้ออกหุน้ เพิม่ ทุนนี้ เพื่อเพิม่ สภาพ
คล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กบั บริษทั รวมทัง้ ช่วยเสริมให้บริษทั มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึน้ เพื่อสร้างความพร้อมสําหรับ
การดําเนินงานในอนาคต ซึง่ โครงการในอนาคต จะนํามาซึง่ รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ และคาดว่าจะส่งผลให้กําไรของบริษทั ปรับตัวดี
ขึน้ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
7. ประโยชน์ ที่บริ ษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
การเพิม่ ทุนจะช่วยให้บริษทั มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจ รวมทัง้ ช่วยให้บริษทั มีฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งยิง่ ขึน้ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ในระยะ
ยาว
8. ประโยชน์ ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
8.1 นโยบายเงินปนั ผล บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไร
สุท ธิท่ีเหลือ จากหัก เงิน สํา รองต่ า ง ๆ ทุ ก ประเภทตามที่กํ า หนดไว้ในข้อ งบังคับ ของบริษัท ตาม
กฎหมาย หากไม่มเี หตุจําเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินการของ
บริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
8.2 สิท ธิข องผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ด้ ร ับ สิท ธิซ้ื อ หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทัว่ ไป (General
Mandate) จะมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ นับจากวันที่มรี ายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีไ่ ด้ยน่ื ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
9. รายละเอี ยดอื่ นใดที่ จาํ เป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน /
จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
-ไม่ม-ี
10. ตารางระยะเวลาการดําเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลําดับ
ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
วัน เดือน ปี
1 วันประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 3/2564
1 มีนาคม 2564
2 วันทีก่ าํ หนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
16 มีนาคม 2564
(Record date)
3 วันทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564
28 เมษายน 2564
4 วันทีจ่ ดทะเบียนลดทุนและเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
ภายใน 14 วัน
พาณิชย์
นับแต่วนั ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติ
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ..................................................
(นายวีระพล ไชยธีรตั ต์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 10
แผนที่ตงั ้ สถานที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น

บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์หมายเลข : 02-703-7880-1 ต่อ 105 หรือ 066-1246196
https://goo.gl/maps/m7N2CfCzw3NouUYZA
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