บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
รายงานการประชุม สาม ญ
ั ผูถ้ อื หุ้น
ประจํา ปี 2564
ของ บริ ษทั ชัย วัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํา กัด (มหาชน)
วัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564
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 ม ประชุม เวลา 14.00 น.
คุณชัยนคร ระมงคล ตัวแทนบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ และ
ผู้รบั มอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ท่ปี ระชุมรับทราบว่า ครัง้ นี้ เป็ นการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2564
ขณะนี้มผี ถู้ อื หุน้ จํานวน 2 ราย และ ผูร้ บั มอบฉันทะจํานวน 26 ราย รวมเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 28 ราย นับจํานวนหุน้ ได้
252,598,970 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40.0885 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ ําหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษทั แล้ว
ต่อมาตัวแทน ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมให้รบั ทราบเกีย่ วกับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมในครัง้ นี้ ว่า ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติในการประชุมครัง้ ที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 กําหนดให้มกี ารจัดประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 ในวันนี้ (วันพุธที่ 28 เมษายน 2564) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชัน้ 2 ของ บริษทั ชัย
วัฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุท ธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 แล้วนัน้ แต่
เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทย ได้มกี ารแพร่
ระบาดรุนแรงและมีผตู้ ดิ เชื้อเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็ นจังหวัดทีบ่ ริษทั จะจัดประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 ได้ออกคําสังตามความในข้
่
อ 2 (2) ของคําสังจั
่ งหวัดสมุทรปราการ ที่ 2165/2564 เรือ่ ง สัง่
ปิ ดสถานที่เป็ นการชัวคราว
่
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 ที่หา้ มการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มี
จํานวนรวมกันมากกว่า 10 คน นัน้ บริษทั ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นอย่างยิง่
ด้วยเหตุน้ี บริษทั จึงได้ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองบางส่วนเข้าร่วมประชุมและบางส่วนมอบฉันทะเพือ่ ออกเสียง
ลงคะแนน และได้จดั ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมบางส่วนเข้าฟั งการประชุมครัง้ นี้ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตาม
คําสังดั
่ งกล่าว และเพือ่ ความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน
และเนื่องจากในปี น้ียงั มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ดังที่
ได้กล่าวข้างต้น ดังนัน้ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถอื หุ้นที่อาจจะไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองให้มีส่วนร่วมในการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจําปี 2564 บริษัท จึงได้จดั ให้ม กี ารเปิ ด ช่อ งทางรับ คํา ถามที่
เกี่ยวกับวาระการประชุมจากผู้ถอื หุ้นก่อนวันประชุมผ่านทาง Website ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 20 มีนาคม 2564 ถึง 20
เมษายน 2564 [ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุ้นท่านใดนํ าส่งคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครัง้ นี้ผ่านช่องทาง Website
ของบริษทั หรือผ่านทาง E-mail ของบริษทั แต่อย่างใด
และบริษทั ขอแจ้งให้ทป่ี ระชุมรับทราบเกีย่ วกับเอกสารทีต่ อ้ งใช้พจิ ารณาประกอบการประชุมในครัง้ นี้คอื
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- หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 พร้อมเอกสารแนบ ซึ่งได้นําส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านแล้ว
(ในรูปแบบ QR Code) และก่อนทีจ่ ะเริม่ ประชุมตามวาระ จะขออนุ ญาตแนะนํ าคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารบริษทั ที่
เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีดงั นี้
กรรมการบริ ษทั ที่ม าประชุม จํา นวน 6 ท่า น โดยเข้า ร่ว มประชุม ณ ที่ป ระชุม จํา นวน 3 ท่า น และเข้า ร่ว ม
ประชุม ผ่านสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ จํา นวน 3 ท่า น ดังนี้
1. คุณวีระพล
ไชยธีรตั ต์
ประธานกรรมการบริษทั และ ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ณัฏฐ์สชิ า
ภาภัคธนานันท์
รองประธานกรรมการ
3. คุณวนิดา
สิกขมาน
กรรมการ
4. คุณสุพจน์
ปานน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. คุณธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. คุณชัชนนท์
โสภาจันทร์
กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
ครัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั ได้เข้าร่วมประชุมจํานวน 6 ท่าน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด
ผูบ้ ริหารบริ ษทั ที่เข้า ร่ว มประชุม ผ่า นสื่อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ จํา นวน 5 ท่า น
1. คุณอนุ พงศ์
สิกขมาน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผจก.
2. คุณธนกร
ชัยวรโสภณ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผจก.
3. คุณธีรเสฎฐ์
มโนเกษมสันต์
ผูจ้ ดั การทัวไปโรงงานของเล่
่
นสุนขั
4. คุณธงชัย
อธิปัตยกุล
ผูจ้ ดั การทัวไปโรงงานฟอกหนั
่
ง
5. คุณสมฤทัย
ไพฑูรย์รงั สฤษดิ ์
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ การเงินและบัญชี
ผูส้ อบบัญชี จาก บริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิ ท เซอร์วิ ส (ประเทศไทย) จํากัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
จํานวน 2 ท่าน
1. คุณสุรชัย
ดําเนินวงศ์
2. คุณรณวีร์
คมคุณ
ที่ป รึกษาการเงิ น จากบริ ษทั แอสเซท โปร แมนเนจเม้น ท์ จํา กัด เข้า ร่ว มประชุม ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ 2 ท่า น
1. คุณเสกสรร
ธโนปจัย
2. คุณณัฐยิ า
ภัทรกิจจานุ รกั ษ์
ที่ ป รึ ก ษากฎหมายจาก LEGAL ADVISERY COUNCIL LIMITED (LACL) ซึ่ ง เป็ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายในการ
ประชุม และเป็ นสัก ขีพยานในการนับ คะแนนเสีย งในที่ประชุม เข้าร่ว มประชุม ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
จํานวน 3 ท่า น
1. คุณวิจติ รพรรณ คล้ายอุบล
2 คุณปวิชญา
สุวรรณาเมธากร
3. คุณกิตติพจน์
กิตติขจร
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และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุม บริษทั ได้มอบหมายให้ บริษทั ควิดแลบ จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนินการ
นับคะแนนเสียงในทีป่ ระชุม
คุณ ชัยนคร ระมงคล ตัวแทนบริษัท เรียนเชิญ คุ ณ วีระพล ไชยธีรตั ต์ ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่เป็ น
ประธานในทีป่ ระชุม และเป็ นผูด้ าํ เนินการประชุม และได้ชแ้ี จงให้ทป่ี ระชุมรับทราบเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การออกเสียง
ลงคะแนนโดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. สําหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจํานวนหุน้ ทีม่ ี หรือตามจํานวนหุน้
ที่ได้รบั มอบฉัน ทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ ากับ 1 เสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่ส ามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะสอบถามทีป่ ระชุมในทุก ๆ วาระว่าผูถ้ อื หุน้ คนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง หากท่านเห็นด้วย ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงทีท่ างบริษทั จัดให้ แต่ไม่ตอ้ งยื่นให้เจ้าหน้าที่ แต่
หากท่านไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และรบกวนท่านชูมอื ขึน้ เพื่อให้
พนักงานของบริษทั ไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สําหรับผูถ้ อื หุน้ ที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุม
และผูม้ อบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว บริษทั จะนํ าคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ และบันทึกเพือ่ การลงมติตามวาระไว้แล้ว
ทัง้ นี้ ในการออกเสียงลงคะแนน หากผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมหลังจากเริม่ การประชุมแล้วนัน้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ที่จะลงทะเบียนและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระต่อไปได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิท่ีจะออกเสียงลงคะแนนและ/หรือ
คัดค้านในวาระทีผ่ า่ นมา สําหรับท่านทีไ่ ม่สง่ บัตรลงคะแนน บริษทั จะถือว่าท่านอนุมตั เิ ห็นชอบในวาระนัน้ ๆ
3. ในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
รวมทัง้ คะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระนัน้ ๆ มาหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนนเห็นด้วย โดยบัตรเสียจะนับจากบัตรทีล่ งคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านัน้ กรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภายหลัง
จากทีบ่ ริษทั ได้แจ้งปิ ดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษทั จะไม่นําคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคํานวณ
เป็ นคะแนนเสียงอีก
4. ระหว่างการประชุมแต่ละวาระ หากท่านมีคาํ ถามทีต่ อ้ งการซักถามในทีป่ ระชุมทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระนัน้ ๆ รบกวนให้
ผูท้ ่ตี ้องการซักถามมายืนตรงจุดที่จดั ไว้ให้ซกั ถาม และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขลําดับใน บัตรลงคะแนน
เสียงของท่านว่าหมายเลขอะไร ซึ่งหมายเลขลําดับ ดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนนเสียงของท่านแล้ว
พร้อมทัง้ ชีแ้ จงว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
5. หากการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะวางบัตรทีล่ งคะแนนเรียบร้อยแล้วไว้ท่ี
โต๊ะของท่าน จะมีเจ้าหน้าทีไ่ ปเก็บบัตรลงคะแนนเอง
เมื่อตัวแทนบริษทั แจ้งวิธปี ฏิบตั ใิ นการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถอื หุน้ ทราบแล้ว จากนัน้ ประธานในที่
ประชุม เริม่ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีร่ ะบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564
คุณ วีร ะพล ไชยธีร ตั ต์ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม และ เป็ นผูด้ ําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งประกอบไป
ด้วยวาระทัง้ หมด 11 วาระ ดังนี้
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บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํา กัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
วาระที่ 1 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2563
ประธานทีป่ ระชุม คุณวีระพล ไชยธีรตั ต์ ได้แสดงภาพรายละเอียดของกลุ่มบริษทั ให้ทป่ี ระชุมรับทราบดังนี้
โครงสร้างการถือหุน
้ กลุม
่ บริษ ัท (ก่อน) ปร ับโครงสร้าง
1. บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป (CWT)

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

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

100%

100%

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

50.01%
12. บริษัทย่ อย
บจก.สกุลฏ์ซ ี อิน
โนเวชัน "SKC"

100%
13. บริษัทย่ อย
บจก.ชัยวัฒนา แทนเนอ
รี "CWTT"

4. บจก. ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจ เม ้นท์

5. บจก. กรีน เพาเวอร์ 2 "GP2"

80%

6. บจก. ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต "CWTX"

100%

7. บจก. กรีน เพาเวอร์ 1 "GP1"

60%

8. บจก. บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 "BSF3"

กลุ่มธุรกิจผลิตหนัง 1, 2 ,11 ,13
กลุ่มธุรกิจพลังงาน 3-10

5%

9. บจก. แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน

9%

10. บจก. รักษ์บ ้านเรา "RBR"

กลุ่มธุรกิจออกแบบ 12
และ จัดจําหน่ายยานพาหนะ

ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง 2.กลุ่มธุรกิจพลังงาน และ 3. กลุ่มธุรกิจออกแบบ
และจัดจําหน่ ายยานพาหนะ พร้อมรายงานความก้าวหน้ า ของกลุ่มธุรกิจให้ท่ีประชุมรับทราบ และแจ้งว่าบริษัทมี
นโยบายและแนวทางและปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันอย่
่ างเคร่งครัด ต่อจากนัน้ ได้เรียนเชิญคุณณัฏฐ์สิ
ชา ภาภัคธนานันท์ รองประธานกรรมการ ให้ช่วยดําเนินการประชุมในวาระที่ 1 และ วาระที่ 2 และ คุณณัฏฐ์สชิ า ได้
นําเสนอ กราฟแสดงผลการดําเนินงานของบริษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กราฟแสดงโครงสร้า งเงิ น ทุน
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บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํา กัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

2. กราฟแสดงโครงสร้า งรายได้บ ริ ษทั เปรีย บเทีย บปี 62 และ 63 ดังนี้

3. กราฟแสดงการเปรียบเทีย บกํา ไรขัน้ ต้น สํา หรับ ปี 62 และ 63 ดังนี้

4. กราฟแสดงกํา ไร งบรวม และ งบเฉพาะบริษทั
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บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํา กัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

5. ตารางแสดงงบกระแสเงิ น สด
หน่วย : ล ้านบาท
เงินสดสุทธิ
ปี 2562
ปี 2563
313.76
315.45
จากกิจกรรมการดําเนินงาน
- 153.11 11.98
จากกิจกรรมการลงทุน
- 174.35 - 292.41
จากกิจกรรมจัดหาเงิน
46.60
57.66
เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด

6.

ตารางอัต ราส่ว นทางการเงิ น ที่ส าํ คัญ ดังนี้
อัต ราส่วนทางการเงิ น

อัต ราส่ว นสภาพคล่อ ง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาชําระหนี้
Cash Cycle
อัต ราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขัน้ ต้น
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัต ราส่วนประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ น งาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัต ราส่วนวิ เคราะห์น โยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (1)
อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อกําไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายภาษีเงินได้คา่ เสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ทีค่ รบกําหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ทัง้ หมด
อัตราส่วนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินต่อหนี้สนิ รวม
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (Cash Basis)(2)
อัตราส่วนความสามารถชําระผูกพัน (Cash Basis)(3)

หน่ วย

ปี 2562

ปี 2563

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

0.67
0.31
0.26
6.88
52.31
3.45
104.36
7.09
50.79
105.88

0.67
0.32
0.22
5.90
61.07
2.95
121.88
4.94
72.83
110.12

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

21.99
10.25
137.42
4.69
6.05

26.40
13.97
142.57
6.26
5.83

ร้อยละ
ร้อยละ
เท่า

2.42
8.19
0.52

2.57
7.89
0.41

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า

1.35
1.05
5.01
0.63
0.44
4.48
0.68

1.20
0.86
4.53
0.64
0.40
4.67
0.45
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บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
อัต ราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (Interest Coverage Ratio : ICR)
อัตราส่วนความสามารถชําระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio : DSCR)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

หน่ วย
เท่า
เท่า
ร้อยละ

ปี 2562
2.25
0.28
21.99

ปี 2563
2.40
0.30
-

ไม่ม ีผข้ ู ้า ร่ว มประชุม สอบถาม / ข้อ เสนอแนะ
วาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2 พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจําปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั แล้ว
คุณณัฎฐ์สชิ า ภาภัคธนานันท์ อธิบายงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยสังเขปดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รวม

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562
ปี 2563
982.82
954.46
2,855.11
2,856.06
3,837.93
3,810.52

รวม

1,466.03
740.54
2,206.57

1,419.22
658.84
2,078.06

รวม
หนี้ สิ น และ ส่ว นของผูถ้ ือ หุ้น รวม

1,488.80
142.56
1,631.36
3,837.93

1,524.05
208.41
1,732.46
3,810.52

สิ น ทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้ สิ น
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
ส่ว นของผูถ้ ือ หุ้น
ส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม

งบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต จากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จํากัด โดยคุณสุรชัย ดําเนินวงศ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4721 ได้รายงานการตรวจสอบโดยให้
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของบริษทั โดยเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน
รวมเนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา ) จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่
บันทึกตามวิธสี ่วนได้เสียจํานวน 10.53 ล้านบาท มีส่วนแบ่งผลกําไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและผลต่างจากการ
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บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํา กัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
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แปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ งวดปี 2563 จํานวน 0.15 ล้านบาทและ 0.88 ล้านบาท ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน้
โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยฝ่ ายบริหารของบริษทั ร่วม ทีย่ งั ไม่ได้มกี ารตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบท่านได้สอบทานงบการเงินของบริษทั รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของบริษทั
ต่ อ มาได้เรีย นเชิญ คุ ณ สุ พ จน์ ปานน้ อ ย ประธานกรรมการตรวจสอบได้ก ล่ า วถึงรายการคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ คุณสุพจน์ ปานน้ อย ได้กล่าวแนะนํ าตัว และกล่าวถึงสาระสําคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีซ่ ่งึ สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ งบ
การเงินประจําปี รวมทัง้ งบการเงินรวม ของบริษทั และ บริษทั ย่อย
2. การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือ รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การสอบทานบริหารความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการได้ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทําหน้าทีก่ ําหนดหลักเกณฑ์นโยบาย และบริหารความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อบริษทั
4. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
5. การตรวจทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยระหว่างปี บริษทั ได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่าง
ยังยื
่ น ได้พจิ ารณาทบทวนความเหมาะสมของการนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษทั ฯ
6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กํากับดูแลหน่ วยงานตรวจสอบภายในให้มี
ความเป็ นอิสระ โดยให้รายงานตรงก่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนกํากับดูแลการตรวจสอบให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล
7. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบปี บญ
ั ชี 2564
คุณณัฏฐ์สชิ า กล่าวขอบคุณ ท่านคณะกรรมการตรวจสอบ และ สอบถามในที่ประชุมว่ามีขอ้ เสนอแนะหรือ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือไม่
ไม่ม ีผข้ ู ้า ร่ว มประชุม สอบถาม / ข้อ เสนอแนะ
มติ ที่ ป ระชุม : อนุ มตั ิงบการเงินประจําปี 2563 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
252,598,970
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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บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํา กัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563
ประธานในที่ประชุม คุณวีระพล ไชยธีรตั ต์ ได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ของ
บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ใน ในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปี ถดั ไป ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั ความสามารถในจ่ายกับสถานการณ์ ในขณะนัน้ ๆ สําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 แต่เนื่องด้วยบริษทั มี
ความจําเป็ นด้วยสาเหตุดงั นี้
1. จากสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อ ต้น ปี 2563 ได้
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในอุ ต สาหกรรมรถยนต์ในภาพรวมซึ่งรวมถึงบริษัท ด้วย อีกทัง้ ยังมีการแพร่ระบาด
ต่อเนื่องอีก0เพือ่ รองรับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
2. บริษัท ต้องปฏิบ ตั ิตามข้อกําหนดสิท ธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้น กู้และผู้ถือหุ้น กู้สําหรับ “หุ้น กู้
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มี
สิทธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนกําหนดไถ่ถอน” (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) ในข้อ 7.9 ดังนี้คอื ผูอ้ อกหุน้ กู้ และ/หรือบริษทั ย่อยจะต้อง
ไม่จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของตน หากการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะเป็ นเหตุทําให้ผอู้ อกหุน้ กูไ้ ม่สามารถชําระเงินต้น
และ/หรือ ดอกเบี้ย หรือ ผู้อ อกหุ้น กู้ผิด นั ดชําระหนี้ ใด ๆ ตามหุ้น กู้น้ี ซ่ึงการไม่ชําระหนี้ การผิด นั ด หรือ ผิด เงื่อนไข
ดังกล่าวยังไม่ได้รบั การแก้ไข
ด้วยเหตุตามความจําเป็ นข้างต้นนี้จงึ ขอให้ท่ปี ระชุมร่วมกันพิจารณาอนุ มตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนิน งานปี 2563 จึงขอเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเห็นควรอนุ มตั ิให้งดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี
2563 และบริษทั ต้องขออภัยต่อท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเป็ นอย่างสูงมา ณ ทีน่ ้ีดว้ ย
ไม่ม ีผขู้ ้า ร่ว มประชุม สอบถาม / ข้อ เสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : อนุมตั งิ ดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
252,598,970
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 4 พิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ สามัญ จํานวน 105,017,188 หุน้ จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 798,130,629 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียน
คงเหลือจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพือ่ เสนอขาย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
การลดทุนตัดหุน้
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บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่าตามมติท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 มีมติการออก
และเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวน 105,017,188 หุน้ เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) ซึง่ ปั จจุบนั หุน้ ดังกล่าวสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายแล้ว
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2564 พิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจด
ทะเบีย นโดยการตัด หุ้น สามัญ จํานวน 105,017,188 หุ้น จากเดิม ทุ น จดทะเบียน 798,130,629 บาท เป็ นทุ น จด
ทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบ
อํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้ เป็ นดังนี้
ข้อ 4.

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

ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก่ี รมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มอี ํานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพือ่ ให้เป็ นไปตามคําสังของ
่
นายทะเบียน
ไม่ม ีผข้ ู ้า ร่ว มประชุม สอบถาม / ข้อ เสนอแนะ
มติ ที่ ป ระชุม : อนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ สามัญ จํานวน 105,017,188 หุน้ จากเดิมทุนจดทะเบียน
798,130,629 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขาย
หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อ เสนอขายให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม (Right Offering)
จํานวน 105,017,188 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้วและ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้ เป็ นดังนี้
ข้อ 4.

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

ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก่ี รมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์มอี าํ นาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพือ่ ให้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบี
่
ยน
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บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํา กัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 บัตรเสีย

252,598,970
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
-

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิ จารณ าอ นุ ม ัติ การอ อ กแ ล ะเส น อ ขายหุ้ น ส ามัญ เพิ่ ม ทุ น แ บบม อ บอํ า น าจทั ว่ ไป (General
Mandate) เพื่อ เสนอขายให้ก บั บุค คลในวงจํา กัด (Private Placement ) จํา นวนไม่เกิ น 63,010,312
หุ้น มูล ค่า ที่ต ราไว้ห้นุ ละ 1.00 บาท
ประธานนํ าเสนอที่ประชุมเนื่ องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคตและการชําระคืนเงินกู้บางส่วนจึงมา
ความจําเป็ นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม เพื่อเพิม่ สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กบั บริษทั รวมทัง้ ช่วยเสริม
ให้บริษทั มีฐานเงินทุนทีเ่ ข้มแข็งเพื่อสร้างความพร้อมสําหรับการดําเนินงานในอนาคตซึ่งโครงการในอนาคตจะนํ ามา
ซึ่งรายได้ท่เี พิม่ ขึน้ และคาดว่าจะส่งผลกําไรของบริษัทปรับตัวดีข้นึ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ แก่บ ริษัทและผู้ถือหุ้น ของ
บริษทั
จึงขอนํ าเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่ม ทุ น แบบมอบอํ านาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อ เสนอขายให้ก ับ บุ ค คลในวงจํากัด (Private Placement)
จํานวนไม่เกิน 63,010,312 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
ไม่ม ีผข้ ู ้า ร่ว มประชุม สอบถาม / ข้อ เสนอแนะ
มติ ที่ ป ระชุม : อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเพิม่ ทุ น แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General
Mandate) เพื่อเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 63,010,312 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้
ละ 1.00 บาท
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
252,598,970
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
 งดออกเสียง
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
 บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํา กัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
วาระที่ 6 พิ จารณ าอ นุ ม ัติ ก าร เพิ่ ม ทุ น จด ท ะเบี ย น จํา น วน 63,010,312 บาท จาก ทุ น จด ท ะเบี ย น เดิ ม
693,113,441 บาท เป็ น ทุน จดทะเบีย นใหม่ 756,123,753 บาท โดยการออกหุ้น สาม ญ
ั เพิ่ ม ทุน จํา นวน
63,010,312 หุ้น มูล ค่า หุ้น ที่ ต ราไว้ห้นุ ละ 1.00 บาท เพื่อ รองรับ การเพิ่ ม ทุน แบบมอบอํา นาจทั ่วไป
(General Mandate) และ แก้ไขหนังสือ บริค ณห์ส นธิ ข องบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ การเพิ่ ม
ทุน จดทะเบีย น
ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการบริษทั มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนจํานวน 63,010,312 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 693,113,441 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 756,123,753
บาท เพื่อ รองรับ การจัด สรรการออกและเสนอขายหุ้น สามัญ ผู้ถือ หุ้ น เพิ่ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทัว่ ไป (General
Mandate) จํานวนไม่เกิน 63,010,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี้
ข้อ 4.

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

756,123,753
756,123,753
1.00

บาท
หุน้
บาท

756,123,753
-

หุน้
หุน้

ไม่ม ีผขู้ ้า ร่ว มประชุม สอบถาม / ข้อ เสนอแนะ
มติ ที่ ป ระชุม : อนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 63,010,312 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 693,113,441 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 756,123,753 บาท เพื่อรองรับ การจัดสรรการออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเพิม่ ทุ น
แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 63,010,312 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี้
ข้อ 4.

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

756,123,753
756,123,753
1.00

บาท
หุน้
บาท

756,123,753
-

หุน้
หุน้
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บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก่ี รมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์มอี ํานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพือ่ ให้เป็ นไปตามคําสังของนาย
่
ทะเบียน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
252,598,970
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
-

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิ จ ารณาอนุม ตั ิ การจัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุน จํา นวน 63,010,312 หุ้น เพื่อ รองรับ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม
ทุน แบบมอบอํา นาจทั ่วไป (General Mandate) เพื่อ เสนอขายให้ก บั บุค คลในวงจํา กัด
(Private Placement)
ประธานนําเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจํานวน 63,010,312 หุน้
เพื่อ รองรับ การออกและเสนอขายหุ้น สามัญ ผู้ ถือ หุ้น เพิ่ม ทุ น แบบมอบอํ า นาจทัว่ ไป (General Mandate) โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ดังนี้
จัดสรรให้แก่
ประเภทหลักทรัพย์
จํานวนหุน้
ไม่เกินร้อยละต่อทุนชําระแล้ว/1
บุคคลในวงจํากัด
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน 63,010,312 หุน้
10
(Private Placement: PP)
/1 ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันทีค
่ ณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบ General Mandate
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริษทั เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลใน
วงจํ า กัด (Private Placement) ซึ่ ง บุ ค คลดัง กล่ า วจะต้ อ งไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริษั ท ตามประกาศ
คณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น ที่ ทจ.21/2551 เรื่อ งหลัก เกณฑ์ ใ นการทํ า รายการที่ เ กี่ย วโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ย วโยงกัน พ.ศ.2546 และในกรณี ท่ีมีหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น เหลือ จากการจัด สรรให้แ ก่ บุ ค คลในวงจํ ากัด
(Private Placement) ให้คณะกรรมการมีอํานาจในการจัดสรรหุ้น สามัญ เพิม่ ทุน ส่วนที่เหลือให้กบั ผู้ถือหุ้น เดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทัง้ นี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อบุคคลในวงจํากัด (Private
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บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํา กัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายราคาตํ่าตามเกณฑ์ราคาของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้บริษทั จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจํานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ น
คราวเดีย วหรือ เป็ น คราว ๆ ไปก็ได้ โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริษัท มีอํา นาจในการพิจารณาและกําหนด
รายละเอียดอื่นใด อันจําเป็ นทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็ นคราวเดียวหรือแบ่งเป็ นส่วน ๆ เพื่อเสนอขาย
เป็ นคราว ๆ รวมถึงมีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
ได้ทุกประการ อาทิ วันกําหนดรายชื่อผู้ถอื หุน้ ทีไ่ ด้รบั สิทธิการจัดสรร (วันขึน้ XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน การกําหนดราคาเสนอขายทีไ่ ด้รบั มติอนุ มตั ดิ งั กล่าวในราคาทีด่ ที ส่ี ุดตามสภาวะตลาดในช่วงทีเ่ สนอ
ขายหุ้นต่อผูล้ งทุน ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธกี ารจัดสรร และการชําระเงินค่าหุน้ เป็ นต้น รวมถึงการ
เปลี่ย นแปลงระยะเวลาการเสนอขายการเสนอซื้อ และรับ ชําระเงิน ค่าหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น การกําหนดเงื่อ นไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวได้ตามทีเ่ ห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคํา หรือ
ข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คําขอต่างๆ และ/หรือ ดําเนินการใด ๆ
เพื่อปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบี
่
ยนในการจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็ นคราว ๆ ตามการชําระเงินของผูจ้ องซื้อในแต่ละคราวรวมถึงการนําหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนํ าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
อนึ่ง การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) ต้องดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันทีท่ บ่ี ริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ในครัง้ ถัดไป หรือภายในวันทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ ง
จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
ไม่ม ีผข้ ู ้า ร่ว มประชุม สอบถาม / ข้อ เสนอแนะ
มติ ที่ ป ระชุม : อนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจํานวน 63,010,312 หุน้ เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่
ทุน แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมี
รายละเอียดตามข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
252,598,970
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
-

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Chai Watana Tannery Group Public Co.,Ltd.
Head Office : 176/1,1480 Moo 1, Sukhumvit Rd., Km 30, Tai Ban, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand.
Office Phraesa : 420/1 Moo 6 , Buddharuksa Rd., Phraeksa, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand.
Tel : + 66 (0) 2 703 7880-1
หน้า 14 จาก 18

บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํา กัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานในที่ป ระชุ ม นายวีร ะพล ไชยธีรตั ต์ กล่ า วในที่ป ระชุ ม ว่ า ตามข้อ บัง คับ ของบริษัท หมวดที่ 4
(คณะกรรมการ) ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้า
จํ า นวนกรรมการที่จ ะแบ่ ง ออกให้ต รงเป็ น 3 ส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ให้ อ อกโดยจํ า นวนใกล้ท่ี สุ ด กับ ส่ ว น 1 ใน 3 ปั จ จุ บ ัน
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ท่าน กรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่ งตามวาระในปี น้ีจํานวน 2
ท่าน ได้แก่ 1. นางวนิดา สิกขมาน กรรมการ และ 2. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ กรรมการตรวจสอบ
กระบวนการคัดเลือกผูด้ ํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนของบริษทั อีกทัง้ บริษทั ได้มกี ารเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้เสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษทั แล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อมา อย่างไรก็
ตามคณะกรรมการบริษทั ได้รว่ มกันพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ โดยดูถงึ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒปิ ระสบการณ์
และความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วงทีผ่ ่านมาแล้วเห็น
ว่า นางวนิดา สิกขมาน และ นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ มีคุณสมบัตเิ หมาะสมสมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั
ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้นําเสนอประวัตใิ นปั จจุบนั ของผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ ทัง้ 2 ท่าน ให้ทป่ี ระชุมทราบ
ประธานกล่าวว่า ในวาระนี้ถอื ว่าทัง้ 2 ท่าน เป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียในการพิจารณา เพื่อให้ทป่ี ระชุมสามารถ

สอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ จึงขอเรียนเชิญ คุณวนิดา สิกขมาน และ คุณ ชัชนนท์ โสภา
จันทร์ โปรดออกจากการเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก่อนและเมื่อมีการลงคะแนนและสรุปมติเรียบร้อย
แล้วขอเรียนเชิญกลับเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อกี ครัง้
ไม่ม ีผข้ ู ้า ร่ว มประชุม สอบถาม / ข้อ เสนอแนะ
มติ ที่ป ระชุม : อนุ มตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1 นางวนิดา สิกขมาน :
 เห็นด้วย
252,340,214
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
258,756
 บัตรเสีย
0
2 นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ :
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 บัตรเสีย

252,598,970
0
0
0

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
-

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Chai Watana Tannery Group Public Co.,Ltd.
Head Office : 176/1,1480 Moo 1, Sukhumvit Rd., Km 30, Tai Ban, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand.
Office Phraesa : 420/1 Moo 6 , Buddharuksa Rd., Phraeksa, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand.
Tel : + 66 (0) 2 703 7880-1
หน้า 15 จาก 18

บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํา กัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564
ประธานทีป่ ระชุมเรียนแจ้งในทีป่ ระชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย 3 ท่าน
ดังนี้คอื
1. นายชัชนนท์ โสภาจันทร์
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นางวิศวาณี ไชยวัฒนสกุล
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวณัฏฐ์สชิ า ภาภัคธนานันท์ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวปฏิบตั ใิ นการพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ
ประจําปี 2563 โดยพิจารณาปั จจัยทีส่ ําคัญ คือ หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ผลประกอบกการ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน ได้ พ ิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ควรอนุ ม ัติ กํ า หนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการประจําปี 2564 ดังนี้คอื
1. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกําหนดค่าเบี้ย
ประชุมให้กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมครัง้ ละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ ต่อ 1 คน และ
2. กําหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจําปี 2564 เป็ นค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อน
และเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของบริษทั ในอัตราร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิประจําปี 2564 โดยให้
คํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ทัง้ นี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงินไม่
เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตรา
ร้อยละ 25
ประธานทีป่ ระชุมได้สอบถามในทีป่ ระชุมว่ามีขอ้ เสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือไม่
คุณ สมฤทัย ไพฑู ร ย์ รัง สฤษฏ์ ผจก.ทั ่วไป บัญ ชี -การเงิ น ฯ : แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบเกี่ยวกับการจ่ายเงินโบนัส
คณะกรรมการประจําปี 2563 เป็ นค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นเงินโบนัสเพือ่ ให้สะท้อนและเชือ่ มโยงกับผลประกอบการ
หรือกําไรสุทธิของบริษทั ในอัตราร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิประจําปี 2563 โดยให้คํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่ งของกรรมการ ทัง้ นี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ทีบ่ ริษทั ได้ทําการ
จ่ายให้คณะกรรมการไปเรียบร้อยแล้วนัน้ โดยกรรมการพร้อมใจขอรับเงินโบนัสแค่เพียงจํานวน 2,000,000 บาท ซึ่ง
การกําหนดจ่ายโบนัสดังกล่าวเป็ นการจ่ายค่าตอบแทนทีค่ ํานวณจากผลกําไรทีไ่ ด้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีหรือ
กําไรสุทธิ บริษัทไม่มสี ทิ ธิถอื เป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (19) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ส่งผลให้ตอ้ งนํารายจ่ายนัน้ มาบวกกลับทางภาษีเป็ นกําไรทางภาษีเพือ่ คํานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ซึ่งทางด้านการบริหารภาษีของบริษทั ถือว่าไม่เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และบริษทั พบว่าการจ่ายเงินโบนัส
ดังกล่าวส่งผลกระทบตามทีไ่ ด้แจ้งข้างต้นในภายหลังการประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดวารการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจําปี 2564 เสร็จสิ้นไปแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาปรับวิธีการจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการเพื่อลด
ภาระทางภาษีของบริษทั ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถ้ ือหุน้ จากเดิมในอัตราร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิประจําปี
2564 เป็ นอัตราร้อยละ 0.20 ของยอดรายได้รวมประจําปี 2564 โดยให้คํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
ของกรรมการ ทัง้ นี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะ
ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอืน่ ๆ ในอัตราร้อยละ 25
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บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํา กัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

คุณ วีร ะพล ไชยธีร ตั ต์ (ประธานในทีป่ ระชุม) : เพื่อเป็ นประโยชน์แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ขอเสนอให้ทป่ี ระชุมร่วมกัน
พิจารณาปรับวิธกี ารจ่ายเงินโบนัสกรรมการเพื่อลดภาระทางภาษีของบริษทั จากกําหนดค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินโบนัส
คณะกรรมการประจําปี 2564 จ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิประจําปี 2564 ขอปรับเป็ นอัตราร้อยละ 0.20 ของ
ยอดรายได้รวมประจําปี 2564 โดยให้คํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ทัง้ นี้ รวมเงินโบนัส
คณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินโบนัสสูงกว่า
กรรมการคนอืน่ ๆ ในอัตราร้อยละ 25
มติ ที่ประชุม : อนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 ดังนี้คอื
1. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกําหนดค่าเบีย้
ประชุมให้กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมครัง้ ละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ ต่อ 1 คน และ
1. กําหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจําปี 2564 เป็ นค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นเงินโบนัส เพือ่ ให้สะท้อน
และเชือ่ มโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของบริษทั ในอัตราร้อยละ 0.20 ของยอดรายได้รวม
ประจําปี 2564 โดยให้คาํ นวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ทัง้ นี้ รวมเงินโบนัส
คณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ น
เงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
252,598,970
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 ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัดเป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสุรชัย ดําเนินวงศ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4721 และ
2. นางสาวสุนิสา เสมา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7707 และ
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีมอี ํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษทั และอนุ มตั ิ
กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 2,676,000.-บาทต่อปี
(รวมงบไตรมาส)
ไม่ม ีผขู้ ้า ร่ว มประชุม สอบถาม / ข้อ เสนอแนะ
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บริ ษทั ชัยวัฒ นา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํา กัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
มติ ที่ประชุม : อนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
252,598,970
 ไม่เห็นด้วย
0
 งดออกเสียง
0
 บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
-

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มเี รือ่ งอื่น ๆ ให้พจิ ารณา
ประธานในทีป่ ระชุมกล่าวขอบคุณผูท้ ม่ี าประชุมทุกท่านทีใ่ ห้เกียรติและเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้และ
เสนอให้ปิดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 แต่เพียงเท่านี้ ทีป่ ระชุมเห็นชอบตามทีท่ ่านประธานเสนอ
เลิ ก ประชุม เวลา : 15.30 น.

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

................................................ผูร้ บั รองรายงานการประชุม
(ดร.ณัฏฐ์สชิ า ภาภัคธนานันท์)
รองประธานกรรมการ

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