บริ ษทั ชัย วัฒ นา 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

ขอเชิญเสนอวาระการประชุ มผู้ถือหุ้น และชื่ อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท “CWT”
ประจําปี 2565
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ขอเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านเสนอเรื่ องที่ท่านพิจารณาเห็นว่าสําคัญและ
สมควรจะรวมบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญประจําปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ควรจัด
ส่ งให้บริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อจะได้รวบรวมนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาประมาณ
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 และดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ มหนังสื อเสนอวาระ
การประชุมผูถ้ ือหุน้ และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั “CWT “ ประจําปี 2565 ตามเอกสารแนบ มาด้วยแล้วนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถส่ งแบบฟอร์ มและเอกสารประกอบ ให้ แก่ บริษทั ฯ ได้ ทาง
- ไปรษณี ยถ์ ึง:

เลขานุการบริ ษทั สํานักกรรมการผูจ้ ดั การ (เสนอวาระการประชุม, ชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ)
บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่ อกรรมการล่ วงหน้ า
 คุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้
 การเสนอระเบียบวาระการประชุม
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่บรรจุ เรื่ องดังต่อไปนี้เป็ นวาระการประชุม
- ขั้นตอนการพิจารณา
 การเสนอชื่อกรรมการ
- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
- ขั้นตอนการพิจารณา
 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้
2) มีสดั ส่วนการถือหุน้ ขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 (31,500,000 หุน้ ) ของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ณ วันที่มี
การเสนอวาระ
3) ถือหุ น้ บริ ษทั ในสัดส่ วนที่กาํ หนดตาม ข้อ 2) ต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และต้องถือหุน้ ในวันที่เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมหรื อเสนอชื่อกรรมการ
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 การเสนอระเบีย บวาระการประชุม
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่ องดังต่อไปนี้ เป็ นวาระการประชุม
1. เรื่ องซึ่ งตามปกติกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการกําหนด
เป็ นวาระการประชุมทุกครั้ง
2. เรื่ องที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษทั
3. เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั
4. เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน, ให้ขอ้ มูลหรื อเอกสารหลักฐานไม่ ครบถ้วน,ไม่ถูกต้อง หรื อมี
ข้อความคลุมเครื อ หรื อไม่สามารถติดต่อได้
5. เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษทั จะดําเนินการได้
6. เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาํ เนินการแล้ว
7. เรื่ องที่ เ ป็ นอํานาจการบริ หารจัด การของคณะกรรมการบริ ษทั เว้นแต่เ ป็ นกรณี ที่ก่ อให้เกิ ด ความเสี ย หายอย่างมี
นัยสําคัญต่อถือหุน้ โดยรวม
8. เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
9. เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กาํ กับดูแล
บริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
- ขั้นตอนการพิจารณา
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหัวข้อคุณสมบัติผูถ้ ือหุ ้น ต้องจัดทําหนังสื อเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มต่อ
คณะกรรมการ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และจัดส่ งถึงบริ ษทั ภายในวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้
2. คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอ ซึ่ งจะต้องไม่มีลกั ษณะ
เข้าข่ายตามข้อ 1-9 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น
3. เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นระเบียบการประชุมในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ พร้อม
ข้อคิดเห็นคณะกรรมการ และสําหรับเรื่ องที่ไม่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั จะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบหลังการ
ประชุมคณะกรรมการหรื อในวันทําการถัดไป
 การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
1. มีอายุไม่เกิน 70 ปี บริ บูรณ์
2. มี คุณสมบัติ ถูก ต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษ ทั มหาชนจํากัด, กฎหมายหลักทรั พย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
3. มีความรู ้ความสามารถที่สาํ คัญต่อธุรกิจของบริ ษทั
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4. มีความรู ้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่ อสัตย์ สามารถทุ่มเท
อุ ทิ ศ เวลาได้อ ย่า งเต็ม เม็ด เต็ม หน่ ว ย มี อ ายุที่ เ หมาะสม มี สุข ภาพร่ า งกายแข็ง แรง และจิ ต ใจที่ ส มบู รณ์ สามารถเข้าประชุ ม
คณะกรรมการได้อย่างสมํ่าเสมอ มีการเตรี ยมตัวเป็ นการล่วงหน้าก่ อนการประชุ มเป็ นอย่างดี มีส่วนร่ วมที่ สร้ างสรรค์ในการ
ประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทํางานและจริ ยธรรมที่ดีงาม
และได้รับการยอมรับจากสังคม
5. ไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั หลายแห่งในขณะเดียวกัน
- ขั้นตอนการพิจารณา
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหัวข้อคุณสมบัติผถู ้ ือหุ น้ ต้องจัดทําหนังสื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการต่อ
คณะกรรมการ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และจัดส่ งถึงบริ ษทั ภายในวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้
2. แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็ นกรรมการ
3. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทํางานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
4. เอกสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรรมการ(ถ้ามี)
5. คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ
6. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น พร้อมข้อคิดเห็น
คณะกรรมการ และสําหรับบุ คคลที่ ไม่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ บริ ษทั จะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบหลังการประชุ ม
คณะกรรมการหรื อในวันทําการถัดไป
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เอกสารแนบ

แบบฟอร์ มหนังสื อเสนอวาระการประชุ มผู้ถือหุ้น และชื่ อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัท “CWT”
ประจําปี 2565
ส่ วนที่ 1 ชื่ อและทีอ่ ยู่ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ............................................................................................... สัญชาติ ......................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ................. ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต .......................................
จังหวัด ....................................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ / หมายเลขโทรศัพท์ที่ทาํ งาน ..................................................
อีเมล์(ถ้ามี) .................................................................................. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
โดย ณ วันที่ ….... /….... /….. ข้าพเจ้าถือหุ ้นสามัญจํานวน ........................................ หุน้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ ....................
ของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ............................................................................................... สัญชาติ ......................
อยูบ่ า้ นเลขที่ ................. ถนน ........................................ ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต .......................................
จังหวัด ....................................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ / หมายเลขโทรศัพท์ที่ทาํ งาน ..................................................
อีเมล์(ถ้ามี) .................................................................................. เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
โดย ณ วันที่….... /….….. /…... ข้าพเจ้าถือหุน้ สามัญจํานวน ............................................. หุน้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ ....................
ของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
รวมเป็ นจํานวนหุน้ สามัญทั้งสิ้น ........................................ หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ ............... ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ส่ วนที่ 2 วาระที่ต้องการเสนอ
(กรณีเสนอวาระทัว่ ไป)
เรื่ อง ....................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์:
เพือ่ ทราบ
เพื่อพิจารณา
เพื่ออนุมตั ิ
เอกสารประกอบ:
มี จํานวน ................ หน้า
ไม่มี
เหตุผล ความจําเป็ น และข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการพิจารณา:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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(กรณีเสนอกรรมการ)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ...................................................................... อายุ ........... ปี
เป็ นกรรมการ (ถ้าเสนอเป็ นกรรมการอิสระ หรื อ กรรมการตรวจสอบ โปรดระบุ) .......................................................... ของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดเพิม่ เติมตาม “ส่ วนที่ 3 หนังสื อยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติ ของผูถ้ ูกเสนอเข้าเป็ นกรรมการ”
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็ นจริ งทุกประการ รวมถึง
ข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุน้ (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ซึ่ง
เป็ นไปตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนด และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้า
จึงได้ ลงชื่อไว้เป็ นสําคัญ ทั้งนี้ ข้าพเจ้า (ทุกคน)

ลงชื่อ ....................................................... ผูถ้ ือหุน้ (2)
( .....................................................)
วันที่ …….. /…….. /……..

ลงชื่อ ....................................................... ผูถ้ ือหุน้ (1)
( .....................................................)
วันที่ …….. /…….. /……..

หมายเหตุ: checklist เอกสารแนบประกอบการเสนอวาระใด ๆ
หลักฐานยืนยันตัวตน (สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ
หนังสื อรับรองการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย TSD
เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)
(ในกรณี ที่เป็ นสําเนาเอกสารให้มีการรับรองสําเนาถูกต้องด้วย)

ส่ วนที่ 3 คํายินยอมให้ เสนอชื่ อและรับรองคุณสมบัตขิ องผู้ถูกเสนอเข้ าเป็ นกรรมการ
1.ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ........................................................................ นามสกุล ........................................................................
สัญชาติ .................................. เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน / หนังสื อเดินทาง ................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด .…….. /……... /……... อายุ...................... ปี
2.ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
อยูบ่ า้ นเลขที่ .................... ถนน ...................................... ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต .......................................
จังหวัด ....................................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ / หมายเลขโทรศัพท์ที่ทาํ งาน ..................................................
อีเมล์(ถ้ามี) ..........................................................................................................................................................................................
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3.ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทาํ งาน และ ตําแหน่งปั จจุบนั
3.1 ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา

3.2 ประสบการณ์ทาํ งาน
ตําแหน่ง

สาขาวิชา

ปี ที่จบการศึกษา

สถานที่ทาํ งาน

ปี ที่ทาํ งาน

สถาบันที่จดั อบรม

ปี ที่เข้ารับการฝึ กอบรม

3.3 ข้อมูลการฝึ กอบรม
ชื่อหลักสู ตร

4. สัดส่วนการถือครองหุน้ ของบริ ษทั
บุคคล

จํานวนหุน้

1. ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ
2. คู่สมรสของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ
3. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ
1) ............................................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................................................
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุน้ รวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณี ที่บุคคลข้างต้นมีการถือ
หุ น้ ในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่ วนการถือหุน้ ดังกล่าวเข้าข่ายการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของนิติบุคคลนั้น
5. อื่น ๆ
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5. ความสัมพันธ์กบั กรรมการผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั (ถ้ามี)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ ....................................................................................... เป็ นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบ
ถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยนื่
มาพร้อมนี้เป็ นความจริ งทุกประการ ทั้งนี้ขา้ พเจ้ายินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลหรื อ เอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ ....................................................... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
( ...................................................... )
วันที่ …….. /…….. /……..
หมายเหตุ: checklist เอกสารแนบหนังสื อยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผูถ้ ูกเสนอเข้าเป็ นกรรมการ
หลักฐานยืนยันตัวตนของผูถ้ ูกเสนอเข้าเป็ นกรรมการ
เอกสารยืนยันการมีชื่ออยูใ่ น whitelist
ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทาํ งาน และ ประวัติการฝึ กอบรม
หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุน้ ของบริ ษทั (ถ้ามี) เช่น หนังสื อรับรองการถือหลักทรัพย์จาก TSD
เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ในกรณี ที่เป็ นสําเนาเอกสารให้มีการรับรองสําเนาถูกต้องด้วย)
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