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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
Annual General Meeting of Shareholders Invitation Letter

ประจาปี 2565
of 2022

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
On April 29, 2022 At 02:00 PM
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชั้น 2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
At the main meeting 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
“ งดแจกของชาร่วย ” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่ วยงานกากับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิ ก
การแจกของชาร่วยในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น

ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. (Registration At 01:00 PM)
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่ง
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 จากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมู่ท่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตำบลท้ำยบ้ำน อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
ที่ สก.3/2565
วันที่ 4 มีนำคม 2565
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565
ท่ำนผูถ้ อื หุน้

ด้วยคณะกรรมกำรบริษทั ชัยวัฒนำ แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ได้มมี ติให้กำหนดวันประชุมสำมัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 29 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำร 10 ชัน้ 2 ของ บริษทั
ชัยวัฒนำ แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษำ ตำบลแพรกษำ อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปรำกำร 10280 เพื่อพิจำรณำระเบียบวำระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 ปรำกฏใน
รำยงำนประจำปี ทไ่ี ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1 ใน
รูปแบบ QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ รับทรำบผลกำรดำเนินงำน
ของบริษทั ประจำปี 2564
การลงมติ วำระนี้เป็ นวำระเพื่อทรำบจึงไม่มกี ำรลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี 2564 สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด ทีก่ ำหนดให้
บริษทั ต้องจัดทำงบกำรเงินประจำปี สิน้ สุด ณ รอบปี ทผ่ี ่ำนกำรตรวจสอบรับรองจำกผูส้ อบบัญชีแล้วเสนอ
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1 ในรูปแบบ QR Code)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุ มตั ิงบกำรเงิน
ประจำปี 2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึง่ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ผ่ำน กำรตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตของบริษทั แล้ว
การลงมติ วำระนี้ต้องได้รบั กำรอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ ำร้อยละ40
ของกำไรสุทธิในแต่ ละปี โดยจ่ำยในปี ต่อไปทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยกับ สถำนกำรณ์ใน
ขณะนัน้ ๆ ซึง่ ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีกำไรสุทธิ 168,468,592
บำท โดยบริษทั จัดสรรกำไรเป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 เรียบร้อยแล้ว

1

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็น ควรเสนอให้ ท่ีป ระชุ ม สำมัญ ผู้ ถื อ หุ้ น พิจ ำรณำอนุ ม ัติ ก ำร
จ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2564 ในอัตรำหุน้ ละ 0.0535 บำท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ำยทัง้ สิน
จำนวนไม่เกิน 33,710,517.35 บำท ทัง้ นี้ กำรให้สทิ ธิดงั กล่ำวยังมีควำมไม่แน่ นอนเนื่องจำกต้องรอกำร
อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565
การลงมติ วำระนี้ต้องได้รบั กำรอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จานวน 63,010,312 หุ้น จากเดิ มทุน
จดทะเบี ยน 756,123,753 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
เพื่อเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ แก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของ
บริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตำมมติท่ปี ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติกำรออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนแบบมอบอำนำจทัวไป
่ (General Mandate) จำนวน 63,010,312 หุ้น เพื่อ
เสนอขำยให้กบั บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึง่ ปั จจุบนั หุน้ ดังกล่ำวสิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำย
แล้วเพื่อให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จึง เห็น ควรให้เ สนอที่ป ระชุ ม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ ำปี 2565
พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรลดทุนจดทะเบียนโดยกำรตัดหุน้ สำมัญ จำนวน 63,010,312 หุน้ จำกทุนจดทะเบียน
เดิม 756,123,753 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บำท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนตัดหุน้
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรลดทุน
จดทะเบียนโดยกำรตัดหุ้นสำมัญ จำนวน 63,010,312 หุ้น จำกทุนจดทะเบียนเดิม 756,123,753 บำท
เป็ นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บำท โดยกำรตัดหุน้ สำมัญจดทะเบียนคงเหลือจำกกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญเพิม่ ทุนแบบมอบอำนำจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขำยให้กบั บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนตัดหุน้ ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่ำหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สำมัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

693,113,441
693,113,441
1.00

บำท
หุน้
บำท

693,113,441
-

หุน้
หุน้

การลงมติ วำระนี้ต้องได้รบั กำรอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิ จารณาอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นเดิ มของบริ ษัทที่ มีสิทธิ
ได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จานวนไม่เกิ น 200,000,000 บาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนเพิม่ เติมในธุรกิจทีด่ ำเนินกำรอยู่ในปั จจุบนั
ตลอดจนธุรกิจในอนำคต เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงำน และ/หรือ ธุรกิจที่ต่อเนื่อง ที่บริษัทคำดว่ำจะนำมำ
ซึ่ง รำยได้ ผลตอบแทนที่เ พิม่ ขึน้ และส่ง ผลให้ผ ลกำรดำเนิน งำนของบริษ ทั ปรับ ตัว ดี ข ึน้ อัน เป็ น
ประโยชน์สูง สุดแก่บ ริษ ัทและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท บริษัทจึงประสงค์ทจ่ี ะออกและเสนอขำยหุ้นกูแ้ ปลง
สภำพ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering)
2

จำนวนรวมทัง้ สิ้นไม่เกิน 200,000 หน่ วย รำคำเสนอขำย 1,000 บำท ต่ อ 1 หน่ วยหุ้นกู้แปลงสภำพ
มูลค่ ำ ที่เ สนอขำยรวมทัง้ สิ้นไม่ เกิน 200,000,000 บำท ในอัต รำส่วนกำรจัด สรร 3,151 หุ้น เดิมต่ อ 1
หน่ วยหุ้นกู้แปลงสภำพ หำกมีเศษจำกกำรคำนวณให้ตดั ทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรำยใดที่
ถือหุ้นต่ ำกว่ำ 3,151 หุ้น จะไม่มสี ทิ ธิจองซื้อหุน้ กู้แปลงสภำพตำมสิทธิได้ (แต่สำมำรถจองซื้อเกินสิทธิ
ของตนได้) และผูถ้ อื หุน้ เดิมรำยทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรสำมำรถจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพตำมสิทธิ น้อย
กว่ำสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้กไ็ ด้ โดย
บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภำพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตำมสิทธิจนครบถ้วนก่อน หำกมีหุ้นกู้แปลง
สภำพเหลือจำกกำรจัดสรรตำมสิทธิ บริษทั จะจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภำพส่วนทีเ่ หลือให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้
และชำระเงินค่ำหุน้ กู้แปลงสภำพเกินสิทธิของตน (จนกว่ ำจะไม่เหลือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเหลือให้จดั สรร)
ตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ในกรณีทจ่ี ำนวนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่ำสิทธิของตนมีจำนวนมำกกว่ำจำนวน
หุน้ กูแ้ ปลงสภำพส่วนทีเ่ หลือดังกล่ำว ให้จดั สรรหุน้ กูแ้ ปลงสภำพส่วนทีเ่ หลือในระหว่ำงผูถ้ อื หุน้ เดิม
ทีไ่ ด้จองซือ้ เกินสิทธิของตน ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญเดิมของผูถ้ ือหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิแต่ ละ
รำย โดยกำรจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภำพดังกล่ำวให้ดำเนินกำรไปจนกระทังไม่
่ มหี นุ้ กูแ้ ปลงสภำพเหลือ
ให้จดั สรร
(2) ในกรณี ท่ีจ ำนวนหุ้น กู้แปลงสภำพที่ผู้ถือ หุ้น เดิมจองซื้อ เกิน กว่ำ สิท ธิ ของตนมีจำนวนน้ อยกว่ำ
จำนวนหุน้ กูแ้ ปลงสภำพส่วนทีเ่ หลือดังกล่ำว ให้จดั สรรหุน้ กูแ้ ปลงสภำพส่วนทีเ่ หลือให้แก่ผถู้ ือหุ้น
เดิมทีไ่ ด้จองซือ้ เกินสิทธิและชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพทุกรำย
ในกำรนี้ เสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ำรณำกำหนดวันกำหนดรำยชื่ อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภำพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถอื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจองซื้อหุน้ กู้แปลงสภำพของ
บริษัท ในครัง้ นี้ต่ อ ไป โดยมีสรุ ป สำระสำคัญ ของกำรออกและเสนอขำยหุ้น กู้แปลงสภำพของบริษัท
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2
อย่ำงไรก็ตำม กำรออกและเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพในครัง้ นี้ จะทำให้บริษทั สำมำรถระดมทุนโดยมี
ต้นทุนทำงกำรเงินทีเ่ หมำะสมทีส่ ดุ และยังไม่เกิดผลกระทบ Dilution ทันที โดยผลกระทบต่อรำคำตลำด
ของหุน้ (Price Dilution) จะไม่เกิดขึน้ เนื่องจำกรำคำใช้สทิ ธิแปลงสภำพของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพทีก่ ำหนดไว้
ไม่ต่ำกว่ำรำคำตลำดปั จจุบนั ส่วนผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution)
จะไม่เกิดขึน้
เนื่องจำกเป็ นกำรเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพทัง้ จำนวนแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ทีม่ สี ทิ ธิ
ได้รบั กำรจัดสรร อย่ำงไรก็ดี ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้สทิ ธิแปลงสภำพหุน้ กูแ้ ปลงสภำพไม่ใช่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั
ทัง้ จำนวนจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิมและส่วนแบ่งกำไร
ดังนี้
- ส่งผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผูถ้ อื หุน
้ เดิม (Control Dilution) ร้อยละ 8.31
- ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ร้อยละ 8.31
ทัง้ นี้ หำกมีก ำรแปลงสภำพของหุ้น กู้แปลงสภำพ พร้อ มกับ ใช้สิท ธิของใบสำคัญ แสดงสิท ธิค รัง้ ที่ 6
สำมำรถดูรำยละเอียดในเรื่องของผลกระทบเกีย่ วกับ Dilution Effect ได้ปรำกฎตำม เอกสำรแนบ 3
โดยเมื่อเทียบผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ กับควำมคุม้ ค่ำทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั
ในกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะได้ประโยชน์จำกกำรลงทุนในตรำ
สำรหนี้ทม่ี โี อกำสแปลงสภำพเป็ นหุน้ สำมัญของบริษทั ได้ในอนำคต ถ้ำหำกยัง ไม่แปลงสภำพหุน้ กูแ้ ปลง
สภำพดังกล่ำว ผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ปลงสภำพจะได้รบั ควำมคุม้ ครอง เช่นเดียวกับเจ้ำหนี้สำมัญของบริษทั และจะ
ได้รบั ดอกเบี้ยตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพเห็นว่ำเหมำะสม และ/
หรือ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภำพดังกล่ำว จะถูกแปลงเป็ นหุ้น
สำมัญของบริษทั ได้ตำมสัดส่วนทีก่ ำหนดไว้ ทำให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ดังกล่ำวมีโอกำสได้รบั กำไรจำก
ส่วนต่ำงรำคำหุน้ ในอนำคต
3

ทัง้ นี้ ได้มอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรหรือบุคคลทีค่ ณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะผูบ้ ริหำร หรือประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรมอบหมำยมี
อำนำจในกำรกำหนดรำยละเอียดแก้ไข หรือดำเนินกำรใด ๆ อันจำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับกำรออกและ
เสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพทีเ่ สนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมเพื่อให้เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดซึง่ รวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียงอำนำจในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
(1) กำหนดหรือแก้ไขรำยละเอียด วิธกี ำรและเงื่อนไขอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้
แปลงสภำพ ตำมควำมเหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็ นกำรออกและเสนอขำยครำวเดียว หรือเสนอขำยหลำย
ครำว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ วันทีอ่ อกหุน้ กูแ้ ปลง
สภำพ มูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ รำคำเสนอขำย จำนวนหุน้ สำมัญเพื่อรองรับกำรแปลง
สภำพของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ อัตรำดอกเบีย้ กำรคำนวณและวิธกี ำรชำระดอกเบีย้ รำคำแปลงสภำพ
อัตรำแปลงสภำพ ระยะเวลำในกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพ รำคำไถ่ถอน ระยะเวลำไถ่ถอน วันสิน้ สุด
ของกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพ วิธกี ำรจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ หรือกำรกำหนดเหตุกำรณ์ทบ่ี ริษทั ต้อง
ออกหุน้ ใหม่เพิม่ เติมเพื่อรองรับกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพ เงื่อนไขกำรปรับสิทธิแปลง
สภำพ
(2) เจรจำ ตกลง เข้ำทำ แก้ไข เพิม่ เติม ลงนำมสลักหลัง และรับรอง เอกสำรสัญญำ คำขออนุ ญำต คำ
ขอผ่อนผัน หลักฐำน กำรเปิ ดเผยข้อมูล รำยงำนผลกำรขำย และเอกสำรต่ ำง ๆ ที่จำเป็ นและ
เกีย่ วข้องกับกำรออกเสนอขำยและจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ และกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีอ่ อก
เพื่อรองรับกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพของผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ซึง่ รวมถึงกำรติดต่อ กำรยื่น กำรแก้ไข
กำรเพิม่ เติม กำรลงนำมในคำขออนุ ญำต คำขอผ่อนผัน หลักฐำน กำรเปิ ดเผยข้อมูล รำยงำนผล
กำรขำย และเอกสำรต่ำง ๆ ต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์
สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย บริษัท ศูน ย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หน่ วยงำน
รำชกำร และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ กำรนำหุน้ สำมัญ
เพิม่ ทุนจำกกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
(3) มอบอำนำจให้บุคคลใด ๆ เป็ นผู้รบั มอบอำนำจช่วงเพื่อกระทำกำรและดำเนินกำรที่กำหนดไว้
ข้ำงต้นในนำมของบริษทั และ
(4) ดำเนินกำรอื่นใดอันจำเป็ นและสมควรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรออกเสนอขำย และจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้นสำเร็จลุล่วง
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจ ำรณำอนุ มตั ิกำรออก
และเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ทีม่ สี ิทธิได้รบั กำรจัดสรรตำมสัดส่วนกำรถือ
หุน้ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 200,000 หน่ วย รำคำเสนอขำย 1,000 บำทต่อ 1 หน่ วยหุน้ กูแ้ ปลง
สภำพ มูลค่ำที่เสนอขำยรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 200,000,000 บำท เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนเพิม่ เติมในธุรกิจที่
ดำเนินกำรอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนำคต เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงำน และ/หรือ ธุรกิจทีต่ ่อเนื่องที่
บริษทั คำดว่ำจะนำมำซึง่ รำยได้ ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ และส่งผลให้ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ปรับตัวดี
ขึน้ อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทัง้ นี้ กำรออกและเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
ในครัง้ นี้ ถือเป็ นกำรวำงรำกฐำนและเพิม่ สภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษทั และทำให้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั
มีโอกำสลงทุนในบริษทั เพิม่ ในรำคำทีเ่ หมำะสม
การลงมติ วำระนี้ต้องได้รบั กำรอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริ ษทั ครัง้ ที่ 6
(CWT-W6) จานวนไม่เกิ น 120,000,000 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผ้ถู ือหุ้นที่ จองซื้อและได้รบั การ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วน (Right Offering)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้บริษทั สำมำรถมีเงินลงทุนเพิม่ เติมในธุรกิจทีด่ ำเนินกำรอยู่
ในปั จจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนำคตที่บริษัทคำดว่ำจะนำมำซึ่งรำยได้ ผลตอบแทนที่เพิม่ ขึน้ และส่งผล
ให้ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ตลอดจนเพื่อชำระคืนเงินกู้สถำบันกำรเงินและ
หนี้สนิ ที่มภี ำระผูกพัน รวมถึงใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั และหรือเงินทุน
สำรองสำหรับธุรกิจในอนำคต หำกผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิมี์ กำรใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สำมัญของบริษทั บริษทั
จึงออกและเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพของบริษทั ดำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงเห็นควรให้เสนอที่
ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
สำมัญของบริษัท ครัง้ ที่ 6 (“CWT-W6”) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่ วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวมีอำยุ 1 ปี 6 เดือน นับจำกวันทีไ่ ด้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิมอี ตั รำกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่ วยต่อหุน้ สำมัญ 1 หุน้ และมีรำคำกำรใช้สทิ ธิเท่ำกับ 5 บำทต่อหุน้ ยกเว้นกรณีกำรปรับรำคำ
ใช้สทิ ธิ) ทัง้ นี้ สรุปสำระสำคัญกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั 6
(CWT-W6) มีรำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 3
ทัง้ นี้ มอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ คณะผู้บริหำร และ/หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
หรือ บุคคลทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั หรือ คณะผูบ้ ริหำร หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรมอบหมำย เป็ นผูม้ ี
อำนำจในกำรกำหนดและเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรออกและเสนอ
ขำยใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) ได้ทุ ก ประกำรตำมที่เ ห็น สมควรและภำยใต้ อ ำนำจที่
กฎหมำยกำหนด อำทิ กำรจัดสรร และวันออกเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) เป็ นต้น
รวมทัง้ มีอำนำจดำเนินกำรต่ำงๆ อันจำเป็ นและสมควรอันเกีย่ วเนื่องกับกำรออกขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) ได้ทุกประกำร ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรติดต่อจัดทำ ลงนำม รับรอง สลักหลัง
และ/หรือส่งมอบซึ่งเอกสำรต่ำงๆ ที่จำเป็ นหรือเกีย่ วข้องกับกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) และกำรนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนดำเนินกำรขออนุ ญำตต่อหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง และกำรแต่งตัง้
ผูร้ บั มอบอำนำจช่วง เป็ นต้น
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น อนุ มตั ิกำรออกและเสนอ
ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) จำนวนไม่เกิน 120,000,000
หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ และได้รบั กำรจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภำพทีเ่ สนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิม ตำมสัด ส่ว น (Right Offering) รวมทัง้ เสนอให้ท่ีป ระชุ ม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น พิจ ำรณำมอบอ ำนำจตำม
รำยละเอียดดังกล่ำวข้ำงต้น
การลงมติ วำระนี้ต้องได้รบั กำรอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่ อ รองรั บ กำรออกเสนอขำยหุ้ น กู้ แ ปลงสภำพ จ ำนวน
57,142,858 หุน้ และกำรออกเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 6 (CWTW6) จำนวน 120,000,000 หุน้ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
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เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 4) โดยมีรำยละเอียดกำรเพิม่ ทุนของบริษทั
เป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 870,256,299 บำท
แบ่งออกเป็ น
870,256,299 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ
1.00
บำท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สำมัญ
870,256,299 หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
- หุน้
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุ มตั ิกำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน ของบริษทั อีกจำนวน 177,142,858 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 693,113,441
บำท เป็ นทุ น จดทะเบีย นใหม่ จ ำนวน 870,256,299 บำท โดยกำรออกหุ้ น สำมัญ เพิ่ม ทุ น จ ำนวน
177,142,858 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรออกเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพจำนวน
57,142,858 หุน้ และกำรออกเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 6 (CWTW6) จำนวน 120,000,000 หุน้ และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยให้บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ ไข
หนังสือบริคณห์สนธิท่กี รมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอำนำจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคำ
เพื่อให้เป็ นไปตำมคำสังของนำยทะเบี
่
ยน
การลงมติ วำระนี้ต้องได้รบั กำรอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และ แก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของ
บริษทั ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรดำเนินกิจกำรและควำมคล่องตัวและมี
ควำมยืดหยุ่นเพิม่ ขึน้ ในกำรลงทุนและดำเนินธุรกิจใหม่และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปั จจุบนั จึงเห็น
ควรให้ ท่ีป ระชุ ม พิจ ำรณำแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม วัต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ข้ อ ( 46) , (47) และ (48) โดย
วัตถุประสงค์ของบริษทั จะมีจำนวนทัง้ สิน้ 48 ข้อ รำยละเอียดกำรแก้ไขเพิม่ เติมเป็ นไปตำมทีป่ รำกฏตำม
ด้ำนล่ำงนี้
เพิม่ เติม ข้อ (46) , (47) , (48)
“(46)” ประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ ำ ด้วยระบบเซลล์แสงอำทิตย์ หรือระบบผลิตไฟฟ้ ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์
หรือระบบ ผลิตไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนหมุนเวียน พลังงำนควำมร้อน พลังงำนควำมร้อนร่วม
เชื้อ เพลิง ชีวภำพ เชื้อ เพลิง จำก ฟอสซิล เชื้อ เพลิง ชีวมวล พลัง งำนลม พลัง งำนคลื่น พลัง งำนขยะ
พลังงำนทดแทนอื่น ทรัพยำกรธรรมชำติ หรือพลังงำนอื่นๆ ทุกชนิด ออกแบบหรือติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ ำ
เซลล์แสงอำทิตย์ทุกประเภท ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ ำ ระบบจำหน่ ำยไฟฟ้ ำ รวมทัง้ กำรบำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมระบบดังกล่ำว รวมทัง้ กำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ ำ ให้แก่บริษทั เอกชน หรือหน่วยงำนรัฐ
“(47)” ประกอบธุรกิจแนะนำ คำเนินกำร จัดกำร เข้ำร่วม ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุ น และ อำนวยกำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์และ เทคโนโลยี พัฒนำ ทอสอบ ศึกษำทำโครงกำร กำรวิเครำะห์ กำรตรวจสอบ กำร
สำรวจ และกำรทดสอบทุกชนิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครื่องมือประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟท์แวร์
ตัวเครื่อง และโปรแกรมทุกชนิด รวมทัง้ เครื่องมือ ชิน้ ส่วน อุปกรณ์ส่วนประกอบและ ส่วนประกอบย่อย
ของสิง่ เหล่ำนี้
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“(48)” ประกอบธุร กิจเป็ น ศูน ย์ซ้อื ขำยคริปโทเคอร์เ รนซี ศูน ย์ซ้ือ ขำยโทเคนดิจิทลั นำยหน้ ำซื้อขำย
โทเคนคิจิท ัล ผู้ค้ำ คริป โทเคอร์เ รนซี ผู้ค้ำ ซื้อ ขำยโทเคนดิจิท ัล เป็ น ที่ป รึก ษำและให้ค ำแนะน ำแก่
ผูป้ ระกอบกำรธุรกิจหรือบุคคลทัวไปเกี
่
ย่ วกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจทิ ลั ให้บริกำรแลกเปลีย่ น
เงินสกุลดิจทิ ลั หรือขำยเงินสกุลเงินดิจทิ ลั ลงทุนในสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรขุด ซือ้
ขำยแลกเปลีย่ น สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั รวมถึงกำรลงทุนหรือให้บริกำรด้ำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกรรมคริปโทเคอร์
เรนซี และโทเคนดิจทิ ลั (เมื่อได้รบั อนุ ญำตจำกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว กรณีทเ่ี ป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ งได้รบั
อนุ ญ ำต) ให้บ ริก ำรเก็บ ข้อ มูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืน ยัน ข้อ มูลบนระบบโครงข่ำ ยกระจำย
ศูนย์กลำง ของกำรทำรำยกำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชนและดำเนินกำรค้นคว้ำวิจยั พัฒนำ
และรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับกิจกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ใน
กำรเพิม่ พูนควำมรูค้ วำมชำนำญ ควำมเชีย่ วชำญในด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยี
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสำมัญผู้ถอื หุน้ พิจำรณำอนุ มตั ิกำรแก้ไข
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (46) , (47) และ (48) และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ วัตถุประสงค์ของบริษทั โดยวัตถุประสงค์ของบริษทั จะมีจำนวนทัง้ สิน้ 48 ข้อ
เดิม
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจำนวน 45 ข้อ
แก้ไขเป็ น
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจำนวน 48 ข้อ
การลงมติ วำระนี้ต้องได้รบั กำรอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจำกวำระที่ 5 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิกำรออกและเสนอขำย
หุ้น กู้แ ปลงสภำพ จ ำนวน 200,000,000 บำท และวำระที่ 6 เพื่อ พิจ ำรณำอนุ ม ัติก ำรออกเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) จำนวน 120,000,000 หน่ วย จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมพิจำรณำกำรจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจำนวนไม่เกิน 177,142,858 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1.00
บำท เพื่อรองรับกำรออกเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ และกำรออกเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบรำยงำนกำรเพิม่ ทุน (F53-4) (เอกสำร
แนบ 4) มีสำระสำคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
1) จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพจำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
57,142,858 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท คิดเป็ นจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภำพของบริษทั จำนวนไม่
เกิน 200,000 หน่ วย รำคำเสนอขำย 1,000 บำทต่อ 1 หน่ วยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ มูลค่ำทีเ่ สนอขำยรวม
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 200,000,000 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ที่มสี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้ (Right Offering) โดยกำหนดอัตรำส่วนกำรแปลงสภำพเท่ำกับ 1 หน่ วยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
[มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นกู้แปลงสภำพ (Face Value) หำรด้วย รำคำใช้สทิ ธิแปลงสภำพ] หุ้นสำมัญ
(หำกมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทัง้ นี้ รำคำใช้สทิ ธิแปลงสภำพร้อยละ 90 ของรำคำตลำด โดยรำคำ
ตลำดคำนวณจำกรำคำถัว เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ บริษทั ในตลำดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำ
กำรติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพในแต่ละครำว ซึ่ง
รำคำถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ ำหนักคำนวณจำกรำคำปิ ดถ่วงน้ ำหนักด้วยปริมำณซื้อขำยในแต่ละวันทำกำร
ติดต่อกัน (“รำคำใช้สทิ ธิแปลงสภำพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทัง้ นี้ รำคำแปลงสภำพ
จะต้องไม่ต่ำกว่ำ 3.50 บำทต่อหุน้ (“รำคำใช้สทิ ธิแปลงสภำพขัน้ ต่ำ”) โดยรำคำใช้สทิ ธิแปลงสภำพขัน้
ต่ ำอำจเปลีย่ นแปลงได้หำกมีกำรปรับสิทธิอนั เนื่องจำกเหตุกำรณ์ปรับสิทธิตำมทีก่ ำหนดในกฎเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องและตำมทีจ่ ะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
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วาระที่ 10

2) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สำมัญของ
บริษัท ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) จำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00
บำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.04 ของทุนชำระแล้วของบริษทั ณ วันประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่
2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุน้ กู้แปลงสภำพตำมสัดส่วน
จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คดิ มูลค่ำ (ศูนย์บำท) ในอัตรำส่วน 1
หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ต่อ 600 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) คิดเป็ นจำนวนไม่เกิน
120,000,000 หน่วย
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรจัดสรร
หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัท ไม่เกิน 177,142,858 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำร
ออกเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ จำนวน 57,142,858 หุน้ และเพื่อรองรับกำรออกเสนอขำยใบสำคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) จำนวน 120,000,000 หุน้
การลงมติ วำระนี้ตอ้ งได้รบั กำรอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตำมข้อ บัง คับ ของบริษั ท หมวดที่ 4 (คณะกรรมกำร) ข้อ 15
ก ำหนดว่ ำ ในกำรประชุ ม สำมัญ ประจ ำปี ทุ ก ครัง้ ให้ก รรมกำรออกจำกต ำแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ น อัต รำ
ถ้ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3
ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 6 ท่ำน กรรมกำรที่ต้องพ้นจำกตำแหน่ งตำม
วำระในปี น้จี ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่
1. นำงสำวณัฏฐ์สชิ ำ ภำภัคธนำนันท์
กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำร /
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
2. นำยสุพจน์ ปำนน้อย
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทได้เปิ ดโอกำสให้ผู้ถอื หุน้ เสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตัง้
เป็ นกรรมกำรของบริษัท ล่วงหน้ ำทำงเว็ ป ไซด์ของบริษัท ปรำกฏว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดัง กล่ ำ ว
ล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด คณะกรรมกำรซึง่ ไม่รวมกรรมกำรผูม้ สี ่วนได้เสียพิจำรณำเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตัง้ กรรมกำรที่ครบกำหนดตำมวำระคือ นำงสำวณัฏฐ์สชิ ำ ภำภัคธ
นำนันท์ และ นำยสุพจน์ ปำนน้อย กลับเข้ำดำรงตำแหน่งตำมเดิมต่อไปอีกวำระหนึ่ง โดยประวัตขิ องผูท้ ่ี
ได้รบั กำรเสนอชื่อทัง้ 2 ท่ำน แนบมำเพื่อพิจำรณำด้วยแล้ว (ตำมเอกสำรแนบ 5)
ส่งผลให้กรรมกำรบริษทั ประกอบด้วย
1. นำยวีระพล
ไชยธีรตั ต์
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำร /
ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
2. นำงวนิดำ
สิกขมำน
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง
3. นำงสำวณัฏฐ์สชิ ำ
ภำภัคธนำนันท์ กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำร /
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
4. นำยสุพจน์
ปำนน้อย
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
5. นำยธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ /
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
6. นำยชัชนนท์
โสภำจันทร์
กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ /
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
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โดยบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อในครัง้ นี้ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลันกรองของคณะกรรมกำรสรรหำ
่
และ
คณะกรรมกำรบริษทั แล้วว่ำมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ซึง่ กรรมกำรในลำดับ
ที่ 4 – 6 จะเป็ นกรรมกำรอิสระด้วย เนื่องจำกมีคุณสมบัตสิ อดคล้องกับนิยำมกรรมกำรอิสระของตลำด
หลักทรัพย์ ซึง่ สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
วาระที่ 11

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมกำรมีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับ
ดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัท ต่อจำกนี้ บริษัทจะมีแผนกำรของกำรลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เพิม่ มำกขึน้
ดังนัน้ ภำระหน้ำทีแ่ ละกำรพิจำรณำในด้ำนต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรต้องเพิม่ มำกขึน้ ตำมลำดับ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษทั ได้พจิ ำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจำรณำอนุ มตั ิ กำร
กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2565 (รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 6)
การลงมติ วำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุม

วาระที่ 12

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบ
บัญชี และได้เสนอคณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำเพื่อนำเสนอให้ทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำอนุ มตั ิ
กำรแต่งตัง้ ให้บริษทั อำร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั
เนื่องจำกเห็นว่ำ บริษัท อำร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จำกัด มีประสบกำรณ์ในกำร
ตรวจสอบและมีมำตรฐำนในกำรตรวจสอบบัญชี และขอกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็ นจำนวน
เงินไม่เกิน 2,600,000.- บำทต่อปี (รวมงบไตรมำส)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ดังต่อไปนี้
1. นำยสุรชัย ดำเนินวงศ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4721 และ/หรือ
2. นำงสำวสุนิสำ เสมำ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 7707
แห่งบริษัท อำร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นผู้ส อบบัญชีของบริษัทประจำปี
2565 และกำหนดค่ำสอบบัญชีไม่เกิน 2,600,000.- บำทต่อปี (รวมงบไตรมำส) (รำยละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรแนบ 7)
การลงมติ วำระนี้ต้องได้รบั กำรอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 13

พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถ้ อื หุน้ เข้ำร่วมประชุมตำม วัน เวลำ และสถำนทีด่ งั กล่ำวข้ำงต้น หำกท่ำนประสงค์
จะแต่งตัง้ ให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อควำมและลงนำมในหนังสือมอบฉันทะตำมที่แนบมำนี้
และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำวให้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั ก่อนเริม่ ประชุม
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อนึ่ง บริษทั กำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 16 มีนำคม 2565

ขอแสดงควำมนับถือ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)

(นำยวีระพล ไชยธีรตั ต์)
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

เอกสารแนบ
1. แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี /รำยงำนประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบกำรเงินประจำปี
2564 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และเอกสำรประกอบกำรประชุม (รูปแบบ QR Code)
2. รำยละเอียดทีส่ ำคัญของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
3. สรุปรำยละเอียดเบือ้ งต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ชัยวัฒนำ แทนเนอรีกรุ๊ป จำกัด
(มหำชน) ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6)
4. แบบรำยงำนกำรเพิม่ ทุน (F 53-4)
5. รำยนำมและประวัตขิ องกรรมกำรทีเ่ สนอเข้ำรับกำรแต่งตัง้
6. ข้อมูลค่ำตอบแทนกรรมกำร
7. รำยนำมผูส้ อบบัญชี และข้อมูลค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
9. เอกสำรและหลักฐำนทีต่ อ้ งนำมำแสดงในวันประชุม
10. ข้อบังคับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
11. นโยบำยและมำตรกำรป้ องกันกำรแพร่ระบำดจำกเชือ้ ไวรัส COVID-19 และขัน้ ตอนกำรลงทะเบียน
12. แผนทีข่ องสถำนทีจ่ ดั ประชุม
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เอกสารแนบ 1

QR Code สาหรับดาวน์ โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report)
และเอกสารประกอบการประชุม

1

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดที่สาคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ
หัวข้อ
ผูอ้ อกหุ้นกู้แปลงสภาพ
วัตถุประสงค์

แผนการใช้เงิ นที่ได้รบั จากการ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประเภท

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่
เสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)
จานวนหุ้นกู้แปลงสภาพ
วิ ธีการเสนอขายและจัดสรร

รายละเอียด
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
เพื่อ ใช้เ ป็ น เงิน ลงทุน เพิม่ เติม ในธุร กิจ ที่ดาเนิน การอยู่ใ นปั จ จุบ นั ตลอดจนธุร กิจ ใน
อนาคต เช่น กลุ่ม ธุร กิจ พลัง งานและ/หรือ กลุ่ม ธุร กิจ ที่ต่อ เนื่ อ ง ที่บริษัท ฯ คาดว่าจะ
นามาซึง่ รายได้ ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ และส่งผลให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ปรับตัว
ดีขนึ้ อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตลอดจนเพื่อชาระคืน
เงินกูส้ ถาบันการเงินและหนี้สนิ ทีม่ ภี าระผูกพัน รวมถึงใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และ/หรือเงินทุนสารองสาหรับธุรกิจในอนาคต
- เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนเพิม่ เติมในธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจนธุรกิจใน
อนาคต เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงานและ/หรือกลุ่มธุรกิจ ที่ต่อเนื่อง ทีบ่ ริษทั ฯ คาดว่าจะ
นามาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิม่ ขึน้ และส่งผลให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ปรับตัวดีขน้ึ อันเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เช่น ธุรกิจ
พลังงาน จานวนไม่เกิน 150.00 ล้านบาท
- เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษทั และเงินทุนสารองสาหรับ
ธุรกิจในอนาคต จานวนไม่เกิน 50.00 ล้านบาท
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื มีสทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ของบริษทั ฯ
ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้และผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพมีสทิ ธิไถ่ถอนก่อน
วันครบกาหนดไถ่ถอน
ไม่เกิน 200,000,000 บาท
1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ไม่เกิน 200,000 หน่วย
บริษทั ฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทัง้ จานวนแก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ที่
มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรตามสัด ส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสทิ ธิได้ร ับ การ
จัดสรรสามารถจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือ มากกว่าสิทธิของตน
ได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครัง้ นี้ก็ได้ โดยบริษัทฯ จะ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้
แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพส่วนทีเ่ หลือ
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพเหลือให้จดั สรร
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่ออกใหม่และหุน้ ทีร่ องรับให้แล้วเสร็จภายใน
1 ปี นับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่
รองรับการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ

1

หัวข้อ
สัดส่วนการจัดสรรแก่
ผูถ้ ือหุ้นเดิ ม

รายละเอียด
3,151 หุน้ เดิม : 1 หน่ วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (กรณีมเี ศษจากการคานวณให้ตดั ทิง้ ทุกกรณี)
ทัง้ นี้ ผู้ถ ือ หุ ้น ของบริษัทฯ รายใดทีถ่ ือหุน้ ต่ า กว่า 3,151 หุ ้น จะไม่มสี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ กู้
แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซือ้ เกินสิทธิของตนได้)
จานวนไม่เกิน 57,142,858 หุ้น (คิดเป็ นร้อยละ 8.31 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้ว
หุ้นที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทัง้ หมดของบริษัทฯ ในปั จจุบนั ภายหลังการใช้สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สทิ ธิแปลงสภาพทัง้ จานวน) คิดเป็ นร้อยละ 6.57 ของจานวน
หุ้น ที่จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ของบริษัท ฯ ณ วัน ประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2565
ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รวมกับ จานวนหุน้ ทีร่ องรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้
ที่ 5 (CWT-W5) จ านวน 63,010,313 หุ้ น จ านวนหุ้ น ที่ ร องรั บ หุ้ น กู้ แ ปลงสภาพที่
ออกจาหน่ ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จานวน 57,142,858 หุ้น และจานวนหุ้นที่
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) จานวน 120,000,000 หุน้ ที่ออกและจัดสรร
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
ทัง้ นี้จานวนหุน้ รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้เมื่อรวมกับจานวนหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ
จัดสรรไว้เพื่อรองรับ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิทีจ่ ะซือ้ หุ ้น ในครัง้ อื่น มีจานวนไม่เ กิน ร้อยละ
50.00 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
*วิธกี ารคานวณสัดส่วนหุน้ สามัญทีร่ องรับการแปลงสภาพหุน้ กู:้

=
=

อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย
การชาระดอกเบี้ย
ข้อจากัดในการโอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ
ราคาแปลงสภาพ

จานวนหุน้ ทีร่ องรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีอ่ อกจาหน่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม +
จานวนหุน้ สามัญเพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิ CWT-W6
+ จานวนหุน้ สามัญเพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิ CWT-W5
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที
้ ่ 2/2565

57,142,858 + 120,000,000 + 63,010,313
630,103,128

=
ร้อยละ 38.11
2 ปี 6 เดือน นับจากวันทีอ่ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ร้อยละ 5.50 ต่อปี
ปี ละ 4 ครัง้ โดยจะชาระดอกเบีย้ ทุกๆ ไตรมาสของทุกปี นบั จากวันทีอ่ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
-ไม่ม-ี
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลี
่ ย่ ถ่วงน้ าหนักของหุน้
บริษั ท ฯ ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ย้ อ นหลัง 15 วัน ท าการติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน แรกของ
ระยะเวลาแสดงความจานงใช้สทิ ธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึง่ ราคาถัวเฉลี
่ ย่ ถ่วงน้าหนัก
คานวณจากราคาปิ ดถ่วงน้าหนักด้วยปริมาณซือ้ ขายในแต่ละวันทาการติดต่อกัน (“ราคา
ใช้ สิทธิ แปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทัง้ นี้ ราคาแปลงสภาพ
2

หัวข้อ

รายละเอียด
จะต้องไม่ต่ากว่า 3.50 บาทต่อหุน้ (“ราคาใช้สิทธิ แปลงสภาพขัน้ ตา่ ”) โดยราคาใช้สทิ ธิ
แปลงสภาพขัน้ ต่าอาจเปลีย่ นแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอนั เนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิ
ตามทีก่ าหนดในกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องและตามทีจ่ ะได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิต่อไป
1 หน่ วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย
อัตราส่วนการแปลงสภาพ
ราคาใช้สทิ ธิแปลงสภาพ] หุน้ สามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิง้ ทุกกรณี)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะดาเนินแจ้งการคานวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจานงใช้
สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว
สามารถเริม่ แปลงสภาพได้ 2 ปี นับจากวันทีอ่ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือในวันทีห่ นุ้ กู้
วันแปลงสภาพ
แปลงสภาพหมดอายุ
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันใช้สทิ ธิแปลงสภาพครัง้ แรก และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้
ระยะเวลาแสดงความจานงใช้
สิทธิครัง้ สุดท้าย หรือระยะเวลาอื่นใดทีผ่ แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (ตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
สิ ทธิ แปลงสภาพ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ) และผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะได้ตกลงกัน
สามารถใช้สทิ ธิแปลงสภาพได้เมื่อหุน้ กูแ้ ปลงสภาพมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันทีอ่ อกหุน้ กู้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และ
แปลงสภาพหรือในวันทีค่ รบกาหนดไถ่ถอนของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
กาหนดการใช้สิทธิ
2 ปี 6 เดือนนับจากวันทีอ่ อกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
วันสิ้ นสุดการใช้สิทธิ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุห้นุ กู้ ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ปลงสภาพสามารถใช้สทิ ธิได้จนถึงวันทาการที่ 15 ก่อนวัน
แปลงสภาพ
ครบกาหนดไถ่ถอน ("วันใช้สิทธิ แปลงสภาพครัง้ สุดท้าย") โดยไม่มกี ารบังคับแปลงสภาพ
ทัง้ นี้ ณ วันใช้สทิ ธิแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพครัง้ สุดท้าย ผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ปลงสภาพแต่ละราย
จะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่
ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็ นเงินสดทัง้ จานวน โดยผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ปลงสภาพแต่ละรายจะได้รบั เงินสด
จานวน 1,000 บาทต่อ 1 หน่ ว ยหุ ้น กู้แ ปลงสภาพ ซึ่ง เท่า กับ มูลค่า ของหุ ้น กู้แ ปลง
สภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบีย้ งวดสุดท้าย
ข) ขอให้ไ ถ่ ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่ า ของหุ้น กู้แปลงสภาพ
เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่ วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทงั ้ จานวน
เป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีร่ าคาแปลงสภาพร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย
ราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ บริษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์
ฯ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจานงใช้สทิ ธิ
แปลงสภาพในแต่ ละคราว ซึ่งราคาถัว่ เฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักคานวณจากราคาปิ ดถ่ ว ง
น้ าหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทาการติดต่อกัน (“ราคาใช้สทิ ธิแปลงสภาพ
ลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทัง้ นี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ากว่า 3.50
บาทต่อหุน้ (“ราคาใช้สทิ ธิแปลงสภาพขัน้ ต่า”) โดยราคาใช้สทิ ธิแปลงสภาพขัน้ ต่าอาจ
เปลีย่ นแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอนั เนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามทีก่ าหนดใน
กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องและตามทีจ่ ะได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิต่อไป
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มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิ ทธิ ในการไถ่ถอนก่อนครบ
กาหนด (Call / Put Option)
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้แปลงสภาพ

รายละเอียด
ทัง้ นี้ ในกรณีท่มี กี ารปรับราคาแปลงสภาพขัน้ ต่ าภายหลัง ซึ่งทาให้เกิด เศษของหุน้
จากการคานวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รบั คืนเงินสดแทนเศษ
ของจานวนหุน้ ดังกล่าว โดยให้นาเศษของจานวนหุน้ คูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้
บริษทั ฯ จะคานวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตาแหน่ ง (ถ้าตาแหน่ งทีส่ ามมีค่า
มากกว่ า หรือ เท่ า กับ ห้า บริษัท จะปั ด ทศนิ ย มต าแหน่ ง ที่สองขึ้น และปั ด ทศนิ ย ม
ตาแหน่ งทีส่ องลงหากตาแหน่ งทีส่ ามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะชาระ
ดอกเบีย้ ค้างจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ กูแ้ ปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ
ทัง้ นี้ ผู้ถือ หุ้น กู้แต่ ละรายจะต้องเลือ กทางเลือ ก ก) หรือ ข) อย่า งใดอย่างหนึ่ งเท่านัน้
ไม่สามารถแบ่งหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีต่ นเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะมีมลู ค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ทัง้ นี้ ไม่ว่าหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครัง้ เดียวหรือหลายครัง้
บริษทั ฯ มีสทิ ธิในการไถ่ถอนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอน (Call Option)
อยู่ระหว่างการแต่งตัง้ โดยบริษทั ฯ จะทาการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ปลงสภาพภาย
หลังจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั อนุมตั กิ าหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
จองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Record Date) แล้วจะรีบดาเนินการแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทันที
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)

การขึน้ ทะเบียนของหุ้นกู้แปลง
สภาพ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิ ด
จากการแปลงสภาพ
ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ งผู้ ถื อ หุ้ นข อ ง 1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) จะเกิดขึน้ เนื่องจากราคาการใช้สทิ ธิ
แปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงภาพทีก่ าหนดไว้ต่ากว่าราคาตลาดปั จจุบนั
บริ ษัท หากมี ก ารใช้ สิ ท ธิ แ ปลง
สภาพของ หุ้ น กู้ แ ปลงสภาพ
เนื่องจากราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด
(Dilution effect)
และต้องไม่ต่ากว่า 3.50 บาทต่อหุน้
Price Dilution
โดยที:่
Po =

=

Po-PE
Po

ราคาหุน้ ทีม่ อี ยู่เดิม ซึง่ เท่ากับ 4.23 โดยใช้ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของ
หุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทา
การติด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน ที่ค ณะกรรมการบริษัท มีม ติใ ห้เ สนอวาระต่ อ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการออกหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
4
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รายละเอียด
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) คือ ระหว่าง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
PE

=

ราคาหุน้ หลังการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ โดยที่

PE

=

(Po x Qo) +(Pe x Qe)
Qo+Qe

Qo
Qe

=
=

Pe

=

จานวนหุน้ ทีม่ อี ยู่เดิม ซึง่ เท่ากับ 630,103,128 หุน้
จานวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุน้ กู้แปลงสภาพ โดยจานวน
หุน้ ทีจ่ ดั สรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจานวน 57,142,858 หุน้
ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยให้เท่ากับ 3.81 (เนื่องจาก
การคานวณในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด มีราคาที่ต่ ากว่า 3.81
บาทต่อหุน้ ซึง่ กาหนดไว้เป็ นราคาแปลงสภาพขัน้ ต่า จึงต้องคานวณโดย
ใช้ราคาแปลงสภาพขัน้ ต่ าแทนการใช้ราคาแปลงสภาพในอัตราร้อยละ
90 ของราคาตลาด)
ดังนัน้

PE

=

(4.23 x 630,103,128) + (3.81 x 57,142,858)
630,103,128+57,142,858

PE

=

4.20 บาทต่อหุน้

Price Dilution

(Po-PE)

=

Po
4.23 – 4.20

=

4.23

=

ร้อยละ 0.71

2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (control dilution) จะไม่เกิดขึน้
เนื่องจากเป็ นการเสนอขายหุน้ กู้แปลงสภาพทัง้ จานวนแก่ผถู้ ือหุ้นเดิมของบริษทั ฯ
ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรร อย่างไรก็ดี ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้สทิ ธิแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทัง้ จานวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง
ของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ในปั จจุบนั ภายหลังการใช้สทิ ธิแปลงสภาพตาม
หุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สทิ ธิแปลงสภาพทัง้ จานวนสามารถ
คานวณได้ดงั นี้
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รายละเอียด
Control Dilution

จานวนหุน้ รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

=

จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

=

57,142,858
630,103,128 + 57,142,858

= ร้อยละ 8.31
ในกรณีมีการแปลงสภาพพร้อมกับใช้สทิ ธิของใบสาคัญ แสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 สามารถดู
รายละเอียดได้ในสิง่ ทีแ่ นบมาด้วย 2
3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution) ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สทิ ธิแปลง
สภาพทัง้ จ านวนจะเกิด ผลกระทบต่ อ ส่ ว นแบ่ ง ก าไร (EPS Dilution) สามารถ
คานวณได้ดงั นี้
กาไรสุทธิ
EPSo
EPSn
Qo
QCB

= 151,777,281 บาท (กาไรสุทธิงบการเงินประจาปี 2564)
= กาไรสุทธิต่อหุน้ ก่อนการเพิม่ ทุน
= กาไรสุทธิต่อหุน้ หลังการเพิม่ ทุน
= จานวนหุน้ สามัญก่อนการเพิม่ ทุน
= จานวนหุน้ สามัญรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

EPSo

=
=

กาไรสุทธิจากงบการเงินประจาปี 2564
Qo
151,777,281

630,103,128

= 0.2409 บาทต่อหุน้
EPSn

=
=

กาไรสุทธิจากงบการเงินประจาปี 2564
Qo+QCB

151,777,281
630,103,128 + 57,142,858

= 0.2208 บาทต่อหุน้
EPS Dilution =

EPSo-EPSn
EPSo
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รายละเอียด
=

0.2409 - 0.2208
0.2409

= ร้อยละ 8.34

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิ ทธิ

ในกรณีมกี ารแปลงสภาพพร้อมกับใช้สทิ ธิของใบสาคัญ แสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 สามารถดู
รายละเอียดได้ในสิง่ ทีแ่ นบมาด้วย 2
เพื่อรักษาผลประโยชน์ ตอบแทนของผู้ถือกู้แปลงสภาพไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทฯ
จะดาเนินการปรับราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุก ารณ์ห นึ่ง ที่กาหนดไว้ใ นประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.17/2561
เรื่อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่
17 มกราคม 2561 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม)ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1. เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ ของบริษทั ฯ อันเป็ นผลมาจากการ
รวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
2. เมื่อบริษทั ฯ มีการเสนอขายหุน้ ออกใหม่ในราคาต่า1
3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า หรือมีการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ในราคาต่า1
4. เมื่อบริษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ทีอ่ อกใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้
5. เมื่อบริษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของ
กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯหลังหักภาษีเงินได้ สาหรั บ
การดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
6. เมื่อมีเหตุ การณ์ อ่นื ใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทาให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ กูแ้ ปลงสภาพจะได้รบั เมื่อมีการใช้สทิ ธิแปลง
สภาพด้อยไปกว่าเดิม
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงการใช้สทิ ธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมี
การออกหุ้นที่ออกใหม่เพิม่ เติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สทิ ธิดงั กล่าวบริษทั ฯ
จะสามารถออกหุ้น ใหม่เ พื่อ รองรับการเปลี่ย นแปลงการใช้สิท ธิแ ปลงสภาพดังกล่าว
ได้ต่อเมื่อได้มกี ารยื่นมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ นุ มตั ใิ ห้ออกหุน้ เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง
การใช้สทิ ธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว

หมายเหตุ :1/ ราคาต่า อ้างอิงประกาศ สจ.39/2551 การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอ
ขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ในราคาต่า
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เอกสารแนบ 3
สรุปรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน) ครังที
้ ่ 6 (CWT-W6)
ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของบริษทั ฯที่จองซื้อและได้รบั จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วน
จานวนหุ้นที่ผถู้ ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น
ผูอ้ อกและเสนอขายหลักทรัพย์
ชื่อของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “CWT”)
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครังที
้ ่ 6” หรือ “CWT-W6”)
ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื และโอนเปลีย่ นมือได้
ชนิ ดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เลขที่ 176/1, 1480 หมู่ 1 ซอยฟอกหนัง ถนนสุขุมวิท กม.30 ตาบลท้ายบ้าน
ที่อยู่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
จ านวนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อกและ ไม่เกิน 120,000,000 หน่ วย ทัง้ นี้ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 6 จะดาเนินการเมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
เสนอขาย
2565 แล้ว
จานวนหุ้นสามัญที่ จดั สรรไว้เพื่อรองรับ ไม่ เ กิน 120,000,000 หุ้น มูลค่ า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท (คิด เป็ น ร้อ ยละ
19.04 ของจานวนหุ ้น ที่จาหน่ า ยได้แ ล้ว ทัง้ หมดของบริษ ัท ฯ ในปั จ จุบ นั )
การใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 13.79 ของหุ ้น ทีจ่ าหน่ า ยได้แ ล้ว ของบริษ ัท ฯ ณ วัน
ประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่ 2/2565 รวมกับจ านวนหุ้น ที่ร องรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) จานวน 63,010,313 หุน้ จานวนหุน้
ที่ร องรับ หุ้น กู้แ ปลงสภาพที่อ อกจ าหน่ า ยให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม ของบริษั ท ฯ
จานวน 57,142,858 หุน้ และจานวนหุน้ ทีร่ องรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6
(CWT-W6) จานวน 120,000,000 หุน้ ทีอ่ อกและจัดสรรในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ทัง้ นี้ จานวนหุน้ รองรับ CWT-W6 ในครัง้ นี้ เมื่อรวม
กับจานวนหุ้นที่บริษัทฯ จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นแปลงสภาพหรือใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นในครัง้ อื่นมีจานวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
* วิธกี ารคานวณสัดส่วนหุน้ สามัญทีร่ องรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 61:

1

หลักเกณฑ์การคานวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ด้วย

1

จานวนหุน้ ทีร่ องรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีอ่ อกจาหน่ ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม +

=
=
=

จานวนหุน้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ CWT-W5 +
จานวนหุน้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ CWT-W6
จานวนหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
57,142,858 + 63,010,313 + 120,000,000
630,103,128
240,153,170
630,103,128

= ร้อยละ 38.11
หมายเหตุ :
การคานวณดังกล่าวเป็ นการพิจารณาเฉพาะวาระทีเ่ สนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมและวาระการพิจารณาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้
หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 6 ทีเ่ สนอในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
และจานวนหุน้ ทีร่ องรับใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่
5 ทีม่ มี ติอนุมตั ทิ ป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เท่านัน้
เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ และได้รบั การจัดสรรหุ้น กู้
วิ ธีการเสนอขาย
แปลงสภาพตามสัดส่วนจานวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
โดยบริษัทฯจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัด ส่ว น
จ านวนหุ้ น ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Right Offering) โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า
(ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่ วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ต่อ 600 หน่ วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6)
ทัง้ นี้ ผู้ท่ีจ ะใช้สิท ธิซ้ือ หุ้น ของบริษัท ฯ ตามใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ครัง้ ที่ 6
ไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาเสนอขายต่อหน่ วย
อายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันทีไ่ ด้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริห าร และ/หรือประธาน
เจ้า หน้ า ที่บ ริห าร หรือ บุ ค คลที่คณะกรรมการบริษัท ฯ หรือ คณะกรรมการ
สิ ทธิ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูท้ ม่ี อี านาจในการกาหนดวันทีอ่ อก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 เมื่อได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ 1 หน่ ว ยต่ อ 1 หุ้ น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ (อาจมี ก าร
อัตราการใช้สิทธิ
เปลีย่ นแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
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ราคาการใช้สิทธิ

5.00 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ทัง้ นี้ ในกรณีท่มี กี ารปรับราคาใช้สทิ ธิ ราคาใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 6 ต่อหน่ วยภายหลังการปรับราคาใช้สทิ ธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ ากว่า
มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ค รัง้ ที่ 6 สามารถใช้สิท ธิต ามใบสาคัญ แสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
ได้เพียงครัง้ เดียว ณ วันที่ครบอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 (CWT-W6)
วันทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 มีอายุครบ 1 ปี 6 เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อก
วันใช้สิทธิ
และเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ครัง้ ที่ 6 ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ี ว ัน ก าหนด
การใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษทั ฯ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าว
ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิในการซือ้ หุน้ สามัญของ
ระยะเวลาการแจ้งความจานง
บริษทั ฯจะต้องแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิในระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น.
ในการใช้สิทธิ
ของทุ ก วัน ท าการ ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่ อ นวัน ก าหนดการใช้สิท ธิ
(ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ)
การไม่ ส ามารถยกเลิ ก การแจ้ ง ความ เมื่อ ผู้ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิไ ด้แ จ้ง ความจ านงในการใช้สิท ธิซ้ือ หุ้น ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 แล้ว ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิก
จานงในการใช้สิทธิ
การแจ้ง ความจานงในการใช้ส ทิ ธิด งั กล่า วได้เ ว้น แต่ไ ด้ร บั ความยิน ยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั ฯ
เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
ระยะเวลาเสนอขาย
2565 มีม ติอ นุ ม ัติก ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 โดย
ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้า หน้ า ที่บ ริห าร หรือ บุ ค คลที่คณะกรรมการบริษัท ฯ หรือ คณะกรรมการ
บริหาร หรือประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร มอบหมาย เป็ นผู้พิจารณากาหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
บริษทั ฯ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริษัทฯจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิ ดจากการใช้ บริษัทฯจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สิ ทธิ
หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 จะมีสทิ ธิ
สิ ทธิ และผลประโยชน์อื่น ๆ
และสภาพหุ้น เท่ า เทีย มกับ หุ้น สามัญ ของบริษัท ฯที่อ อกไปก่ อ นหน้ า นี้ ทุก
ประการ
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เหตุให้ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ เพื่อ รัก ษาผลประโยชน์ ต อบแทนของผู้ ถือ ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ครัง้ ที่ 6
ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม บริษทั ฯจะดาเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
ใช้สทิ ธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งทีก่ าหนดไว้ในข้อ
11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ทีอ่ อกใหม่
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 (แก้ไขเพิม่ เติม) ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
1. เมื่อ มีก ารเปลี่ย นแปลงมู ล ค่ า ที่ต ราไว้ข องหุ้น สามัญ ของ บริษัท ฯอัน
เป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรือการแบ่งแยกหุน้
2. เมื่อบริษทั ฯ มีการเสนอขายหุน้ ออกใหม่ในราคาต่า1
3. เมื่อบริษทั ฯ มีการเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพในราคาต่ า หรือมีการเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ในราคาต่า1
4. เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
5. เมื่อบริษทั ฯจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของ
กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้ สาหรับ
การดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
6. เมื่อมีกรณีอ่นื ใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.- 5. ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ผู ้ถ ือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ จะได้ร บั เมื่อ มีก ารใช้ ส ทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
ทัง้ นี้ คาจากัดความ สูตรการคานวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียด
เพิม่ เติมอื่นๆ จะเป็ นไปตามทีจ่ ะได้ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือคณะกรรมการ
บริห าร และ/หรือ ประธานเจ้า หน้า ที่บ ริห าร หรือ บุค คลทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมอบหมาย
เป็ นผู้พจิ ารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับ
หรือการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้สทิ ธิและราคาใช้สทิ ธิ
วัต ถุป ระสงค์ ข องการออกใบส าคัญ เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนเพิม่ เติมในธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจน
แสดงสิ ทธิ และประโยชน์ที่บริษทั ฯ จะพึง ธุรกิจในอนาคตที่บริษัทฯ คาดว่า จะนามาซึง่ รายได้ ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้
ได้รบั จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน และส่งผลให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ปรับตัวดีขนึ้ อันเป็ นประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ ตลอดจนเพื่อชาระคืนเงินกู้สถาบัน
ในครังนี
้ ้
การเงินและหนี้สนิ ทีม่ ภี าระผูกพัน รวมถึงใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และ/หรือเงิน ทุน สารองสาหรับ ธุร กิจ ในอนาคต หากผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิมีการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทัง้ หมดบริษัทฯ
จะได้รบั เงินทุนเพิ่มมาเป็ นจานวนทัง้ หมด 600,000,000 บาท
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ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ใช้สทิ ธิซอ้ื หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 ผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ จะได้รบั ผลประโยชน์
เพิ่ มทุน
เกีย่ วเนื่องจากการทีบ่ ริษทั ฯ จะสามารถนาเงินทุนทีไ่ ด้รบั ไปใช้เป็ นเงินลงทุน
เพิม่ เติมในธุรกิจที่ดาเนิน การอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจนธุร กิจในอนาคตตาม
ความเหมาะสม และสอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการออกและจัด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 ในครัง้ นี้
ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เงื่อนไขอื่นๆ
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็ นผู้มอี านาจในการกาหนดและ
เปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 ได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควรและภายใต้
ขอบอ านาจที่ก ฎหมายก าหนด อาทิ การจัด สรร และวัน ออกเสนอขาย
ใบส าคัญ แสดงสิท ธิค รัง้ ที่ 6 เป็ นต้ น รวมทัง้ มีอ านาจด าเนิ น การต่ า ง ๆ
อันจาเป็ นและสมควรอันเกีย่ วเนื่องกับการออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 6 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการติดต่อจัดทา ลงนาม
สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึง่ เอกสารต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นหรือเกีย่ วข้องกับการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 และการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ
ครัง้ ที่ 6 เข้า จดทะเบีย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
ตลอดจนดาเนินการขออนุ ญาตต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น และการแต่งตัง้
ผูร้ บั มอบอานาจช่วง เป็ นต้น
ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น
หมายเหตุ :1/ ราคาต่า อ้างอิงประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ทีอ่ อกใหม่และหุน้ ทีอ่ อกใหม่เพือ่ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิม่ เติม)
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ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ้น (Dilution Effects)
เนื่องจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นการออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ดังนัน้ จึงไม่มผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันทีอ่ อกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ทัง้ นี้ บนสมมติฐานว่า ผูถ้ อื หุน้ เดิมใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงั ้ จานวนอย่างไรก็ตาม หากมี
การใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ ครบถ้วนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 โดยบุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ผถู้ อื หุน้ เดิมทัง้ จานวน จะมีผลกระทบต่อ
ผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้สิทธิ ออกเสียง
ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 มิใช่ผถู้ อื หุน้ เดิมทัง้ จานวน จะมีผลกระทบต่อด้านการลดลงของ
สัด ส่ว นการถือ หุ้น สิทธิอ อกเสียงของผู้ถือ หุ้น เดิม (Control Dilution) จากการใช้สิท ธิด ังกล่ า วลดลงโดยมีร ายละเอียด
ดังต่อไปนี้
รายละเอียดการคานวณ ดังนี้
=

=
=

จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6
120,000,000
630,103,128 + 120,000,000

ร้อยละ 16.00

ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 และหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ มิใช่ผถู้ อื หุน้ เดิมทัง้ จานวน จะมีผลกระทบ
ต่อด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ สิทธิออกเสียงของผูถ้ อื หุน้ เดิม (Control Dilution) จากการใช้สทิ ธิดงั กล่าวลดลงโดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
=
=
=

จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 +จานวนหุน้ รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
จานวนหุน้ paid-up +จานวนหุน้ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 +จานวนหุน้ รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
120,000,000 + 57,142,858
630,103,128 + 120,000,000 + 57,142,858

ร้อยละ 21.94

6

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่ วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
ในกรณีที่ผู้ใ ช้ส ทิ ธิต ามใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ค รัง้ ที่ 6 หากผู้ถือหุน้ เดิมใช้สทิ ธิทงั ้ จานวน จะมีผลกระทบต่อส่วน
แบ่งกาไร (EPS Dilution) ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กาไรสุทธิ =

151,777,281 บาท (กาไรสุทธิ จากงบการเงินประจาปี 2564)

EPSo

=

กาไรสุทธิก่อนการเพิม่ ทุน

EPSn

=

กาไรสุทธิหลังการเพิม่ ทุน

Q0

=

จานวนหุน้ สามัญ paid-up ก่อนการเพิม่ ทุน

QW6

=

จานวนหุน้ สามัญรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6

EPSo

=
=
=

EPSn

=
=
=

EPS Dilution

=
=
=

กาไรสุทธิ จากงบการเงินประจาปี 2564
Q0

151,777,281
630,103,128

0.2409 บาทต่อหุน้
กาไรสุทธิ จากงบการเงินประจาปี 2564
Q0+QW6

151,777,281
630,103,128+120,000,000

0.2023 บาทต่อหุน้
EPSo-EPSn
EPSo
0.2409- 0.2023
0.2409

ร้อยละ 16.02

7

ในกรณีท่ผี ู้ใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิค รัง้ ที่ 6 รวมถึงใช้สทิ ธิการแปลงสภาพของหุ้นกู้แ ปลงสภาพ
โดยหากผู้ ถือ หุ้น เดิม ใช้สิท ธิท ัง้ จ านวน จะมีผ ลกระทบต่ อ ส่ ว นแบ่ ง ก าไร (EPS Dilution) ดัง กล่ า วลดลงโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
กาไรสุทธิ =

151,777,281 บาท (กาไรสุทธิ จากงบการเงินประจาปี 2564)

EPSo

=

กาไรสุทธิก่อนการเพิม่ ทุน

EPSn

=

กาไรสุทธิหลังการเพิม่ ทุน

Q0

=

จานวนหุน้ สามัญ paid-up ก่อนการเพิม่ ทุน

QCB

=

จานวนหุน้ สามัญรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

QW6

=

จานวนหุน้ สามัญรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6

EPSo

=
=
=

EPSn

=
=
=

EPS Dilution

=
=
=

กาไรสุทธิ จากงบการเงินประจาปี 2564

Q0
151,777,281
630,103,128

0.2409 บาทต่อหุน้
กาไรสุทธิ จากงบการเงินประจาปี 2564

Q0+QCB+QW6
151,777,281
630,103,128 + 57,142,858 + 120,000,000

0.1880 บาทต่อหุน้
EPSo-EPSn
EPSo
0.2409 - 0.1880
0.2409

ร้อยละ 21.96

3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)
ไม่มผี ลกระทบต่อราคาหุน้ เนื่องจากราคาใช้สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ฯ 5.00 บาทต่อหุน้ ซึง่ สูง
กว่าราคาตลาด โดยทีร่ าคาตลาดเฉลีย่ เท่ากับ 4.23 บาทต่อหุน้ (ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2565)
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เอกสารแนบ 4
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ข้าพเจ้า บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอรายงานมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เกีย่ วกับการลดทุนและเพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั และจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท จาก 756,123,753 บาท เหลือ 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ าย
จานวน 63,010,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 63,010,312 บาท ทัง้ นี้ การตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน
ที่คงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กบั บุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 จานวน 63,010,312 หุน้

2. การเพิ่ มทุน
ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษ ัท มีม ติใ ห้เ สนอต่อ ที่ป ระชุม สามัญ ผู ้ถ อื หุ ้น ประจาปี 2565 เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ตั ิก าร
เพิม่ ทุนจดทะเบีย นของบริษัท จากเดิม 693,113,441 บาท เป็ น 870,256,299 บาท โดยออกหุ้น สามัญ จานวน
177,142,858 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท รวมเป็ น 177,142,858 บาท เพื่อ รองรับ การใช้ส ิท ธิแ ปลงสภาพของ
หุ้น กู้แ ปลงสภาพเป็ น จานวน 57,142,858 หุน้ และเพื่อรองรับการออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) เป็ นจานวน 120,000,000 หุน้ โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)

รวม
(บาท)

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้
เงินทุน

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

177,142,858
-

1.00
-

177,142,858
-

 แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General
Mandate)

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

การเพิ่ มทุน
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3. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
3.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน
อัตราส่วน
(เดิ ม:ใหม่)

จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

เพื่อรองรับการ
ออกและเสนอ
ขายหุน้ กูแ้ ปลง
สภาพ

57,142,858 หุน้

3,151 หุน้ เดิม:
1 หน่วยหุน้ กู้
แปลงสภาพ

เพื่อรองรับการ 120,000,000 หุน้
ออกและเสนอ
ขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะ
ซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั ครัง้ ที่ 6
(CWT-W6)

1 หน่วยหุน้ กู้
แปลงสภาพ :
600 หน่วย
ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จอง
ซื้อและชาระเงิ น
ค่าหุ้น

ผูถ้ อื หุน้ จะซือ้ หุน้
คณะกรรมการ
กูแ้ ปลงสภาพใน บริษทั จะเป็ น
ราคา 1,000 บาท
ผูก้ าหนดใน
ต่อ 1 หน่วยหุน้ กู้
อนาคต
แปลงสภาพ
ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั
หลังจากได้รบั
ใบสาคัญแสดง
อนุมตั จิ ากที่
สิทธิโดยไม่คดิ
ประชุมสามัญผู้
มูลค่า
ถือหุน้ ประจาปี
(ศูนย์บาท) เมื่อได้
2565
จองซือ้ และได้รบั
แล้ว โดยเสนอ
การ
ขายให้แล้วเสร็จ
จัดสรรหุน้ กูแ้ ปลง ภายใน 1 ปี นับ
สภาพทีเ่ สนอขาย จากวันทีท่ ป่ี ระชุม
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม สามัญผูถ้ อื หุน้ มี
ตามสัดส่วน
มติอนุมตั ิ
จานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื
หุน้ แต่ละรายถืออยู่
(Right Offering)
ตามข้อกาหนด
และเงื่อนไขของ
บริษทั

หมายเหตุ
โปรดพิจารณา
หมายเหตุดา้ นล่าง

โปรดพิจารณา
หมายเหตุดา้ นล่าง

หมายเหตุ:
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มมี ติเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ซึง่ จะจัดให้มขี น้ึ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
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1) อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท และให้สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริษัท
จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 200,000 หน่ วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่ วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขาย
รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 200,000,000 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right
Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ ม”)
ทัง้ นี้ ให้จดั สรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจานวนไม่เกิน 200,000 หน่ วย ดังกล่าวทัง้ จานวนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ทีม่ สี ทิ ธิ
ได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 3,151 หุน้ เดิมต่อ 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หากมีเศษจากการคานวณให้ตัด ทิ้งทุก กรณี โดยผู้ถือ หุ้นของบริษัท รายใดที่ถือหุ้น ต่า กว่า 3,151 หุ้น จะไม่มสี ทิ ธิ
จองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซือ้ เกินสิทธิของตนได้) และผูถ้ อื หุน้ เดิมรายทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรร
สามารถจองซื้อหุน้ กู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลง
สภาพทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้กไ็ ด้ โดยบริษัท จะจัดสรรหุน้ กู้แปลงสภาพให้แก่ ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ ตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน
หากมีหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษทั จะจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผถู้ อื หุน้ ที่จองซื้อ
และชาระเงิน ค่าหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพเหลือให้จดั สรร) ตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(1) กรณีมหี ุน้ กูแ้ ปลงสภาพเหลือมากกว่าจานวนความต้องการของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้อเกินสิทธิทงั ้ หมดรวมกัน ผูถ้ อื หุ้นที่
จองซือ้ เกินสิทธิทุกรายจะได้รบั การจัดสรรตามความต้องการของผูถ้ อื หุน้ ทีซ่ อ้ื เกินสิทธิ
(2) กรณีมหี ุน้ กูแ้ ปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจานวนความต้องการของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิทงั ้ หมดรวมกัน ผูถ้ อื หุน้
ทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็ นรอบ ๆ
จนกว่าจะไม่เหลือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิ
อนึ่ง บริษทั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดั สรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ข้างต้นให้ผถู้ อื หุน้ เดิมรายใด ๆ หาก
การเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ กู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทาการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษทั หรือ (ข) เป็ นผลให้บริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
หรือต้องดาเนินการใด ๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีต่ ้องดาเนินการตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็ นไปตามวิธกี าร หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทีก่ าหนดในการจัดสรรของบริษทั
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมบางรายที่
ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นทีม่ อี ยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ
2) กาหนดให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิผถู้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษทั ในครัง้ นี้ต่อไป
3) มอบอานาจให้กรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลทีก่ รรมการบริษทั มอบหมายมีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ น
และเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวได้ทุกประการ
4) อนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 6 (“CWT-W6”) จานวนไม่เ กิน
120,000,000 หน่ วย หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.04 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ทีจ่ องซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่
เสนอขายให้แ ก่ผู ้ถ ือ หุ ้น เดิม ตามสัด ส่ว นจานวนหุ ้น ที่ผู ้ถ ือ หุ ้น แต่ล ะรายถือ อยู่ (Right Offering) โดยไม่ค ิด มูล ค่า
(ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ต่อ 600 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) โดยใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวมีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันทีไ่ ด้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ มีอตั ราการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
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1 หน่ วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สทิ ธิเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สทิ ธิ) ทัง้ นี้
รายละเอียดโดยสังเขปของ CWT-W6 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) ทีจ่ ะออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ
บริษทั ทีจ่ องซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และผลกระทบต่อผู้
ถือหุน้
5) อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 63,010,312 หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 756,123,753 บาท แบ่ ง
ออกเป็ น หุ ้น สามัญ จ านวน 756,123,753 หุ ้น มูล ค่ า ที ่ต ราไว้หุ ้น ละ 1.00 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบีย นจ านวน
693,113,441 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 693,113,441 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขาย
ให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
6) อนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จานวน 177,142,858 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 693,113,441 บาท แบ่ง
ออกเป็ น หุ ้น สามัญ จานวน 693,113,441 หุ ้น มูล ค่า หุ ้น ที่ต ราไว้หุ ้น ละ 1.00 บาท เป็ น ทุน จดทะเบีย นจ านวน
870,256,299 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 870,256,299 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท โดยออกหุน้ สามัญเพิ่มทุ น
จานวน 177,142,858 หุ ้น มูล ค่า ที่ต ราไว้หุ ้น ละ 1.00 บาท เพื่อ รองรับ การออกเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจานวน
57,142,858 หุน้ และการออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) เป็ นจานวน
120,000,000 หุน้
7) อนุ มตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 177,142,858 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 57,142,858
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท คิดเป็ นจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริษทั จานวนไม่เกิน 200,000 หน่ วย
ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ มูลค่าทีเ่ สนอขายรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 200,000,000 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรตามสัด ส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกาหนด
อัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ [มูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Face Value)
หารด้วย ราคาใช้สทิ ธิแปลงสภาพ] หุน้ สามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิง้ ทุกกรณี) ทัง้ นี้ ราคาใช้สทิ ธิแปลงสภาพร้อย
ละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของหุน้ บริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิแปลงสภาพในแต่ละ
คราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักคานวณจากราคาปิ ดถ่วงน้ าหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทาการ
ติดต่อกัน (“ราคาใช้สทิ ธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทัง้ นี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่า
กว่า 3.50 บาทต่อหุน้ (“ราคาใช้สทิ ธิแปลงสภาพขัน้ ต่า”) โดยราคาใช้สทิ ธิแปลงสภาพขัน้ ต่าอาจเปลีย่ นแปลงได้
หากมีการปรับสิทธิอนั เนื่องจากเหตุ ก ารณ์ ปรับ สิทธิตามที่ก าหนดในกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องและตามที่จ ะได้
กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิต่อไป
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่
6 (CWT-W6) จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ
19.04 ของทุ น ช าระแล้ว ของบริษัท ฯ ณ วัน ประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2565 ประชุ ม เมื่อ วัน ที่
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28 กุมภาพันธ์ 2565 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพตามสัดส่วนจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายถืออยู่
(Right Offering) โดยไม่คดิ มูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่ วยหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ ต่อ 600 หน่ วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) คิดเป็ นจานวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย
3.1.1 การดาเนิ นการของบริษทั กรณี ที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ ทิง้ ทุกกรณี

4 กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวัน ประชุม สามัญ ผู้ถ ือ หุ้น ประจาปี 2565 ในวัน ศุก ร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ งประชุม ใหญ่
อาคาร 10 ชั น้ 2 ของ บริษ ัท ชัย วัฒ นา แทนเนอรี ่ กรุ ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที ่ 419-420 หมู ่ 6 ถนนพุท ธรัก ษา
ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดย
 กาหนดวันปิ ดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่วนั ที่ ……………………………
จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
 กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565
5 การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
5.1. การขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
5.2. บริษทั จะทาการจดทะเบียนลดทุน/เพิม่ ทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ภายใน 14 วัน นับ แต่ ว ัน ที่ท่ีป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น มีม ติอ นุ ม ัติก ารเพิ่ม ทุ น จดทะเบีย น และดา เนิ น การจดทะเบีย น
เปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ชาระเงินค่าหุน้ ครบ
5.3. บริษทั จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รบั หุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
6 วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่เพิ่ ม
เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพและการออกเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 6
(CWT-W6) โดยเงินเพิม่ ทุนจากการออกหุน้ กู้แปลงสภาพและใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 6 ที่ได้รบั
บริษทั จะนาไปใช้เป็ นเงินลงทุนเพิม่ เติมในธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนาคต เช่น กลุ่ม ธุรกิจพลังงาน
และ/หรือ กลุ่ม ธุร กิจ ทีต่ ่อเนื่ อ ง ที่บ ริษ ัท คาดว่า จะนามาซึง่ รายได้ ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ และส่งผลให้ผลการดาเนินงานของ
บริษทั ปรับตัวดีขน้ึ อันเป็ นประโยชน์สงู สุด แก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เช่น ธุรกิจพลังงาน โดยทางบริษทั ขอสรุปรายละเอียด
วัตถุประสงค์การเพิม่ ทุนแยกตามประเภทของการเพิม่ ทุน เป็ นดังนี้
6.1 เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไม่เกิน 150,000,000 บาท เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุน
เพิ่มเติมในธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนาคต เช่น กลุ่ม ธุร กิจ พลัง งานและ/หรือ กลุ่ม ธุร กิจ ที่
ต่อเนื่อง ทีบ่ ริษทั คาดว่าจะนามาซึง่ รายได้ ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ และส่งผลให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ปรับตัวดีขน้ึ อัน
เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เช่น ธุรกิจพลังงาน จานวนเงินเพิม่ ทุนจากการออกหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
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ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั จานวนไม่เกิน 50,000,000 บาทเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษทั และ
เงินทุนสารองสาหรับธุรกิจในอนาคต
6.2 เงินจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) ให้แก่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ หุน้ กูแ้ ปลง
สภาพเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนไม่เกิน 600,000,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนเพิม่ เติมในธุรกิจ
ที่ดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทฯ คาดว่า จะนามาซึง่ รายได้ ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
ส่งผลให้ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ปรับตัวดีขน้ึ อันเป็ นประโยชน์สงู สุด แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ตลอดจน
เพื่อชาระคืนเงินกูส้ ถาบันการเงินและหนี้สนิ ทีม่ ภี าระผูกพัน รวมถึงใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และ/หรือเงินทุนสารองสาหรับธุรกิจในอนาคต
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ประโยชน์ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 เพิม่ เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
7.2 เสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษทั ให้มคี วามแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ทาให้บริษทั มีรายได้และกาไรเพิม่ ขึน้ จากการประกอบกิจการ ซึง่ จะส่งผลทาให้บริษทั สามารถจ่ายเงินปั นผลให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ ได้ ในอนาคตหากผลประกอบการมีกาไรตามเป้ าหมาย
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ประโยชน์ที่ผถู้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
8.1 สภาพคล่องเพิม่ ขึน้ จะทาให้ผถู้ อื หุน้ มีความสะดวกในการซือ้ ขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องทีเ่ พิม่ ขึน้
8.2 บริษทั ได้รบั เงินทุนเข้ามาเพิม่ ขึน้ จะทาให้บริษทั สามารถดาเนินการต่อยอดทางธุรกิจ และเพิม่ ความสามารถในการ
ลงทุ น ในธุร กิจอื่น ๆ เช่ น ธุ ร กิจ พลังงาน ที่จ ะช่ว ยทาให้สถานภาพทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ซึ่ ง จะช่ วยเพิ่มมูลค่า
หลักทรัพย์ของบริษทั ในระยะยาว และบริษทั สามารถจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิท่เี หลือจากหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ตามกฎหมาย หากไม่มเี หตุ
จาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินการของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
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รายละเอียดอื่นใดที่ จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ ม
ทุน
- การเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิหนุ้ กูแ้ ปลงสภาพและใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขายให้แก่
ผู้ถือ หุ้น สามัญ เดิม ของบริษัท จะก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบต่ อ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท โดยมีร ายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
(ในหัวข้อ Dilution Effect) ของรายงานแจ้งมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565
- ผู้ถือหุ้นจะได้รบั จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในสัดส่วน 3,151 หุ้นเดิมต่ อ 1 หน่ วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการ
คานวณให้ตดั ทิง้ ทุกกรณี โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั รายใดทีถ่ อื หุน้ ต่ ากว่า 3,151 หุน้ จะไม่มสี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซือ้ เกินสิทธิของตนได้)

10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
10.1 เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิม่ ทุน
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คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า บริษทั มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ
แปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีอ่ อกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในครัง้ นี้
รวมถึงการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) ที่จดั สรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและ
ได้รบั จัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีอ่ อกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในครัง้ นี้
เนื่ อ งจากบริษัท มีแ ผนที่จ ะน าเงิน ที่ไ ด้ร ับ จากการเสนอขายหุ้น กู้แ ปลงสภาพดัง กล่ า วไปใช้ เ พื่อ วัต ถุ ป ระสงค์
ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 6
นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงวิธกี ารเสนอขายหุน้ ในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาและเห็นว่า การออก
และเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) เป็ นแนวทางการระดม
ทุนที่มีค วามเหมาะสม และสอดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ใ นการเพิม่ ทุน ครัง้ นี้ ซึง่ จะท าให้บ ริษ ทั ได้ร บั เงิน ทุน ใน
ระยะเวลาอันสัน้
10.2 ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุน้
บริษทั คาดว่าจะดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 โดยบริษทั จะนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าว ไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 6 ข้างต้น
หมายเหตุ: ระยะเวลาที่บริษัทจะได้รบั เงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของการกาหนดวั นจองซื้อ ซึ่งจะถูก
กาหนดภายหลังการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
10.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิม่ ทุน แผนการใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิม่ ทุนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
รวมถึงการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ทีจ่ องซือ้ และ
ได้รบั จัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีอ่ อกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในครัง้ นี้ มี
ความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด เนื่องจากบริษทั มีแผนทีจ่ ะนาเงินที่
ได้จากการระดมทุนครัง้ นี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ทีร่ ะบุในรายละเอียดทีก่ ล่าวมาในข้อ 6
ทัง้ นี้การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการการแปลงสภาพของหุน้ กูส้ ภาพในกรณีทบ่ี ริษทั ออกและเสนอขายในครัง้
นี้มผี จู้ องซือ้ เต็มจานวน บริษทั จะสามารถระดมทุนได้เป็ นจานวนประมาณ 200,000,000 บาท ซึง่ บริษทั มีแผนทีจ่ ะใช้
เงินเป็ นเงินทุนเพิม่ เติมในธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ ในปั จจุบนั อันเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษทั
สาหรับในส่วนของการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) ใน
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มีการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) เต็มจานวน บริษทั จะ
สามารถระดมทุนได้เป็ นจานวนประมาณ 600,000,000 บาท ซึง่ บริษทั มีแผนทีจ่ ะใช้เงินเพื่อเป็ นเงินทุนสารองสาหรับ
การขยายธุรกิจของบริษทั ในอนาคต เช่น ธุรกิจพลังงาน ตลอดจนใช้เป็ นเงินหมุนเวียนในการดาเนินงานต่อไป
10.4 ผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า การเพิม่ ทุนหุน้ สามัญเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิแปลงสภาพหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ รวมถึง
การใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รบั
จัด สรรหุ้น กู้แ ปลงสภาพที่อ อกและเสนอขายให้แก่ ผู้ถือ หุ้น เดิม ตามสัด ส่ว นการถือ หุ้น (Right Offering) เป็ น การ
ดาเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษทั ซึง่ จะทาให้บริษทั สามารถนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนไปใช้ เพื่อ
วัตถุ ประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6 ข้างต้นได้ ซึ่งการดาเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็ นผลดีต่อการ
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ประกอบธุรกิจของบริษทั และเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ในการเสริมสร้างความมันคงในกระแสเงิ
่
นสดและฐานะทางการ
เงินของบริษัท และยังช่วยเสริมสร้างสภาพคล่อ งทางการเงินให้แก่บริษัท
11 คารับรองของกรรมการบริษทั เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีท่กี รรมการของบริษัท ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการเพิม่ ทุน โดยกระทา
การหรือละเว้นการกระทาการใดอันเป็ นการไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ดงั กล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั บริษัทสามารถ
เรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษทั ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แ ล้ว ทัง้ หมดจะแจ้งให้บริษทั ดาเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษทั ไม่
ดาเนิน การตามที่ผู้ถ ือ หุน้ แจ้ง ผู้ถือหุ้นนัน้ ๆ สามารถฟ้ องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตาม
มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) นอกจากนี้ หากการกระทาการ
หรือละเว้นกระทาการใดของกรรมการ อันเป็ นการไม่ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
บริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับ
การเพิม่ ทุนนัน้ เป็ นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษทั อาจฟ้ องเรียก
ให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าวแก่บริษทั ได้ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ถือหุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดาเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดาเนินการ
ตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ไ ด้ร บั แจ้ง ผู ้ถ ือ หุ ้น ดัง กล่า วสามารถใช้ส ทิ ธิฟ้ อ งเรีย กคืน ประโยชน์จ าก
กรรมการนัน้ แทนบริษัทได้ต ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่
ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
12. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ

วัน เดือน ปี

1.
2.

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565
วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุน้ ที่มสี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2565ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date)
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อขออนุ มตั ิเรื่องต่ างๆ ที่
เกีย่ วข้อง
ดาเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และจดทะเบียนแก้ไขหนัง สือ
บริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

28 กุมภาพันธ์ 2565
16 มีนาคม 2565

3.
4.

5.
6.
7.

29 เมษายน 2565

ภายใน 14 วันนับแต่
วันทีท่ ป่ี ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
มีมติอนุมตั ิ
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
คณะกรรมการบริษทั
จะเป็ นผูก้ าหนดในภายหลัง
วันจองซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิ
คณะกรรมการบริษทั
แปลงสภาพสิทธิ
จะเป็ นผูก้ าหนดในภายหลัง
ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่ อกรมพัฒนาธุรกิจ ภายใน 14 วันนับตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั
การค้า กระทรวงพาณิชย์
ได้รบั ชาระค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
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บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายวีระพล ไชยธีรตั ต์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 5
พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ

การแต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา

:

กระบวนการคัด เลือ กผู ้ ดารงตาแหน่ ง กรรมการของบริษ ั ท ได้ ผ่ า น
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัท
อีก ทัง้ บริษ ัท ได้ม ีก ารเปิ ด โอกาสให้ผู ้ถ ือ หุ ้น ได้เ สนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ รับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั แล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
ถึ ง 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 แต่ ไ ม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอชื่ อ มา อย่ า งไรก็ ต าม
คณะกรรมการบริษัท ได้ร่ ว มกัน พิจ ารณาคุ ณ สมบัติใ นด้า นต่ า ง ๆ โดย
คานึงถึง ความเหมาะสมด้านคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญจาก
หลากหลายวิช าชีพ รวมถึง ผลการปฏิบ ัติง านในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงทีผ่ ่านมาแล้ว เห็นว่า

1. นางสาวณัฏฐ์สชิ า ภาภัคธนานันท์
2. นายสุพจน์
ปานน้อย
มีคุณสมบัตเิ หมาะสม สมควรเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั
นิ ยามกรรมการอิ สระ

:

บริษัทได้กาหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ่งมีขอ้ กาหนด
เท่ากับ หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ย่อย หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุ ต ร ของผู้บ ริห าร ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
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 มี ลัก ษณะอื่ น ใดที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
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ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ – ชื่อสกุล

:

นางสาวณัฏฐ์สชิ า ภาภัคธนานันท์

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการ

อายุ

:

56 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

ปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ตาแหน่งปั จจุบนั

:

กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ

:

11 ปี

ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น

:

ไม่มี

ตาแหน่งในองค์กรอื่น

:

ไม่มี

ตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั
ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

:

ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน
(ในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมา)

:

กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การถือหุน้ ในบริษทั

:

การเข้าประชุม

:

จานวน 9,918 หุน้ คิดเป็ น 0.002% ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมด (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564)
มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 20 ครัง้ เข้าประชุม 20 ครัง้
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ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ – ชื่อสกุล

:

นายสุพจน์ ปานน้อย

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

:

41 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

:

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ตาแหน่งปั จจุบนั

:

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ

:

3 ปี

ตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น

:

ไม่มี

ตาแหน่งในองค์กรอื่น

:

กรรมการบริษทั
บริษทั สานักงาน เอ.เอ็ม.ที.ออดิท กรุ๊ป จากัด

ตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน/
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั
ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

:

ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน
(ในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมา)

:

กรรมการบริษทั
บริษทั สานักงาน เอ.เอ็ม.ที.ออดิท กรุ๊ป จากัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

การถือหุน้ ในบริษทั

:

ไม่มี

การเข้าประชุม

:

มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 20 ครัง้ เข้าประชุม 20 ครัง้
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เอกสารแนบ 6
พิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิ ธีการ
เสนอค่าตอบแทนกรรมการ

: การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนของบริษทั โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
การเปรีย บเทีย บอ้า งอิง จากอุต สาหกรรมประเภทเดีย วกัน รวมถึง พิจ ารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของบริษทั ซึง่ ค่าตอบแทนกรรมการ
อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม อย่ า งไรก็ต ามการก าหนดค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ ให้
หมายความรวมถึงกรรมการบริษัท , กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนจะท าการทบทวนค่ า ตอบแทน
กรรมการอย่างน้อยปี ละครัง้ เพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2565 ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ซึง่ มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ สนอนัน้ เป็ นอัตราค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
กับ ขอบเขตหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ รวมทัง้ สอดคล้อ งและเทีย บเคีย งกับ อัต รา
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมทีอ่ ยู่ในระดับเดียวกัน และเห็นควรเสนอ
ค่ า ตอบแทนแก่ ก รรมการ ต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 ดังนี้

องค์ประกอบ
ค่าตอบแทน

ปี 2564 (ปี ที่ผา่ นมา)

1. ค่าบาเหน็จ (ไม่เกิน)

2,928,200.- บาท

2. ค่าเบีย้ ประชุม
3. โบนัสคณะกรรมการ

10,000.- บาท/คน/ครัง้
ร้อ ยละ 0.20 ของยอดรายได้ร วมประจ าปี โดยให้ค านวณจ่ า ยตาม
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง ของกรรมการ ทัง้ นี้ รวมเงิ น โบนั ส
คณะกรรมการ เป็ น จ านวนเงิน ไม่ เ กิน 4,000,000 บาทและประธาน
กรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ
ในอัตราร้อยละ 25
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ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
ชื่อคณะกรรมการ
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ย
โบนัส
ไม่เกิ น
ประชุม
(บาท)
ต่อ
คน / ครัง้
(บาท)
คณะกรรมการบริษทั
4,000,000
10,000 0.10 %ของรายได้ ร วมประจ าปี 2565 ประธาน
กรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินโบนัสสูงกว่ า
กรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้คานวณ
ตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ งของกรรมการทัง้ นี้
รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร
- 0.10 %ของรายได้ ร วมประจ าปี 2565 ประธาน
กรรมการบริหาร จะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินโบนัส
สูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25 โดยให้
ค านวณตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ งของ
กรรมการทัง้ นี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ
10,000 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
10,000 คณะกรรมการสรรหาและ
10,000 กาหนดค่าตอบแทน

ตารางค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา มีดงั นี้
รายชื่อคณะกรรมการ
ค่าบาเหน็จ
(บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. นายวีระพล
ไชยธีรตั ต์
1,390,895.-

รอบปี 2563
ค่าบาเหน็จ
ค่าเบีย้
โบนัส
(บาท)
ประชุม
คณะกรรมการ
(บาท)
(บาท)
400,000.300,000.- 1,390,895.-

รอบปี 2564
ค่าเบีย้
โบนัส
ประชุม
คณะกรรมการ
(บาท)
(บาท)
400,000.568,834.-

2. นางวนิดา

292,820.-

320,000.-

300,000.-

292,820.-

320,000.-

455,067.-

3. นางสาวณัฏฐ์สชิ า ภาภัคธนานันท์

292,820.-

320,000.-

300,000.-

292,820.-

320,000.-

455,067.-

4. นายสุพจน์

ปานน้อย

366,025.-

320,000.-

300,000.-

366,025.-

320,000.-

455,067.-

5. นายธีระวัฒน์

ภู่ไพบูลย์

292,820.-

320,000.-

300,000.-

292,820.-

320,000.-

455,067.-

6. นายชัชนนท์
รวม

โสภาจันทร์

292,820.- 320,000.2,928,200.- 2,000,000.-

300,000.1,800,000.-

292,820.- 320,000.2,928,200.- 2,000,000.-

455,067.2,844,169

สิกขมาน

- ไม่ มผี ลประโยชน์ อื่นใด
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เอกสารแนบ 7
พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุน้ แต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ ที่ 2/2565 ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 โดยเสนอให้แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท
เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีให้กบั บริษทั ติดต่อกันมาเป็ นเวลา 14 ปี แล้ว รวมทัง้
มีผลงานเป็ นที่ยอมรับและน่ าพอใจ ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2565 และขออนุ มตั ิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2565 จานวนไม่เกิน 2,600,000.- บาท (รวมงบไตรมาส)


ผูส้ อบบัญชีของบริษทั
รายนาม
1. นายสุรชัย
ดาเนินวงศ์
2. นางสาวสุนิสา
เสมา

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4721 และ/หรือ
7707

ทัง้ นี้ บริษัท อาร์เ อสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด และผู้สอบบัญ ชีท่ีเ สนอแต่ ง ตัง้ นั น้ ไม่ มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะ
มีผลกระทบต่ อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ และผู้สอบบัญชีท่เี สนอให้มกี ารแต่งตัง้ นัน้ เป็ นผู้สอบบัญชี สงั กัดสานัก
งานสอบบัญชีเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีบริษทั และบริษทั ย่อยด้วย
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี ทผ่ี า่ นมา
รายการค่าตอบแทน
1. ค่าสอบบัญชี (audit services)
2. ค่าบริการอื่น (non audit services)
รวม

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ปี 2564
2,300,000.2,300,000.-
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(หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ปี 2565 (ปี ทเ่ี สนอ)
2,600,000.2,600,000.-

เอกสารแนบ 8

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
โดยให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่ง ใน 3 แบบ ดังนี้
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.

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

ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ใน
วันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายชัชนนท์ โสภาจันทร์ เข้าร่วมประชุมแทน
 กรณีให้ผู้อ่นื เข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ใน 3 แบบข้างต้น
เพียงแบบเดียว
 และขอได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า มาตามทีอ่ ยู่ของบริษทั เพื่อให้
ถึงบริษทั ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

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

ชื่อ

นายชัชนนท์ โสภาจันทร์

อายุ

47 ปี

อยู่บา้ นเลขที่

34/22 หมู่ท่ี 5 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา

ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประวัติการทางาน
(ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา)

หัวหน้าสานักกฎหมายชัชนนท์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

การถือหุ้นในบริษทั

ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิ เศษ

ไม่มสี ว่ นได้เสียพิเศษในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุม AGM ครัง้ 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............................................................ตาบล/แขวง.............................................
Residing at No.

Road

Tambon/Khwaeng

อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................
Amphur/Khet

Province

Postcode

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

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ 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.............................................ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต......................................................
Road

Tambon/Khwaeng

Amphur/Khet

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

Postcode

or

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

Residing at No.

ถนน.............................................ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต......................................................
Road

Tambon/Khwaeng

Amphur/Khet

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

Postcode

or

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

Residing at No.

ถนน.............................................ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต......................................................
Road

Tambon/Khwaeng

Amphur/Khet

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

Postcode
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชัน้ 2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน 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 2022, which will
be held on 29 April 2022 at 2.00 p.m., at the main meeting room, Building 10, 2nd floor of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited,
No. 419-420 Moo 6, Putahracsa Road, Phraeksa Subdistrict, Mueang District, Samut prakan 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. รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2564
Agenda 1. Acknowledge of the Company’s operating results for the 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
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 2. To consider and approve the financial statements for the year 2021 ending on December 31, 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

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2564
Agenda 3. To consider the dividend payment for the 2021 operating results

 (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

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4. พิจ ารณาอนุ ม ัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นโดยการตัด หุ้ น สามัญ จ านวน 63,010,312 หุ้ น จากเดิม ทุ น จดทะเบี ย น
756,123,753 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทั ่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้
Agenda 4. To consider and approve the reduction of registered capital by reducing 63,010,312 ordinary shares from the original registered
capital of Baht 756,123,753 to a registered capital of Baht 693,113,441 by cutting off the remaining registered shares from the offering
of newly issued ordinary shares through a general mandate to offer to individuals (Private Placement) and amendment of the
Company's Memorandum of Association Clause 4 to be in line with the reduction of share amortization
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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 กู้แปลงสภาพให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ที่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Right Offering) จานวนไม่เกิน 200,000,000 บาท
Agenda 5. To consider and approve the issuance and offering of convertible debentures to the existing shareholders of the Company who are
entitled to be allocated in proportion to their respective shareholdings (Right Offering) in the amount not exceeding Baht
200,000,000

 (กให้ผรู้ 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

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) จานวนไม่เกิน
120,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ที่จองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วน (Right Offering)
Agenda 6. To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the Company No. 6 (CWT-W6) in the
amount not exceeding 120,000,000 units to be allocated to shareholders who have subscribed and received convertible debentures
sold to the existing shareholders in proportion (Right Offering)

 (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

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั
Agenda 7. To consider and approve the increase of registered capital and amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of
Association to be in line with the Company's registered capital increase

 (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

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
Agenda 8. To consider and approve the amendment of the Company's objectives and amendment of Clause 3 of the Company's
Memorandum of Association (Objectives)

 (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

 ไม่เห็นด้วย

Agree

 งดออกเสียง

Disagree

Abstain

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
Agenda 9. To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary 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

 ไม่เห็นด้วย

Agree

 งดออกเสียง

Disagree

Abstain

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
Agenda 10. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation

 (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. นางสาวณัฏฐ์สชิ า ภาภัคธนานันท์
Miss. Nutsicha Papuktananun

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

2. นายสุพจน์ ปานน้อย
Mr. Supoj Pannoi

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565.
Agenda 11. To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2022

 (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

 ไม่เห็นด้วย

Agree

 งดออกเสียง

Disagree

Abstain

วาระที่ 12. พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
Agenda 12. To consider and approve the appointment of the Company's auditors and determine the audit fee for the year 2022

 (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

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
Agenda 13. To consider other matters

 (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

 ไม่เห็นด้วย

Agree

Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ 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) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ที ่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้ างต้น 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.
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กิจการใดที่ผู้รบั มอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รบั มอบฉันทะไม่อ อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ....................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed

Grantor

(..................................................)
ลงชื่อ...................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(.................................................)
ลงชื่อ...................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(.................................................)
ลงชื่อ...................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed

Proxy

(.................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex attached to the Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited.
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชัน้
2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10280 หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
At the Annual General Meeting of Shareholders of 2022, which will be held on 29 April 2022 at 2.00 p.m., at the main meeting room,
Building 10, 2nd floor of Chai Watana Tannery Group Public Company Limited, No. 419-420 Moo 6, Putahracsa Road, Phraeksa Subdistrict,
Mueang District, Samut prakan Province 10280, or on any date and at any postponement thereof.

----------------------- วาระที.่ ..............เรื่อง.........................................................................................................................
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.่ ..............เรื่อง.........................................................................................................................
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.่ ..............เรื่อง.........................................................................................................................
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.่ ..............เรื่อง.........................................................................................................................
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.่ ..............เรื่อง.........................................................................................................................
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.่ ..............เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
Agenda

Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree

 งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ............................................................................................................
Director’s name

 เห็นด้วย
Agree

 ไม่เห็นด้วย
Disagree
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 งดออกเสียง
Abstain

เอกสารแนบ 9
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม
 ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย
1. กรณีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
- เอกสารแสดงตนที่ส่ว นราชการออกให้ซ่ึง ปรากฏภาพถ่ า ยชื่อ และนามสกุ ลของผู้ถือ หุ้น และยัง ไม่
หมดอายุ เช่น บัต รประจาตัวประชาชน หรือ บัต รประจาตัวข้า ราชการ หรือ หนัง สือ เดิน ทาง กรณีมี
การเปลีย่ นชื่อหรือชื่อสกุลให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีทม่ี กี ารมอบฉันทะ :
- หนังสือมอบฉันทะ ซึง่ กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
- สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถอื หุ้นตามข้อ 1 และผูถ้ อื หุน้ ได้ลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
 ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1. กรณีผมู้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
- เอกสารแสดงตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผู้ถอื หุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล และ
ข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึง่ เป็ น
ผูถ้ อื หุน้
2. กรณีทม่ี กี ารมอบฉันทะ :
- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็ น ผู้มอบ
ฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล
และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทน นิติ
บุคคลซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
- เอกสารแสดงตนทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูร้ บั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ทีล่ งนามในหนังสือ
มอบฉันทะ ซึง่ ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
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 ผูถ้ ือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิได้มีสญ
ั ชาติ ไทยหรือเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาและกรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคล โดยเอกสารแสดง
ตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)
- สาเนาหนังสือเดินทางของผูถ้ ือหุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล หรือผู้รบั มอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลทีอ่ อกโดยส่วนราชการของประเทศทีน่ ิตบิ ุคคลนัน้ ตัง้ อยู่ ซึง่ ลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มอี านาจลงลายมือชื่อผูกพัน
นิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
- เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ อื หุน้
หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคาแปล
 ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูฝ้ ากและ
ดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ ุคคล
- หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียนเป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
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ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อ
ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด
จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่อง
และเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่
เข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45)
วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีค่ ณะกรรมการ
เรีย กประชุ ม โดยบริษั ท ต้ อ งรับ ผิด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยอัน จ าเป็ นที่เ กิด จากการจัด ให้มีก ารประชุ ม และอ านวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใดจานวนผูถ้ อื
หุ้น ซึ่ง มาร่ ว มประชุ ม ไม่ ค รบเป็ น องค์ป ระชุ ม ตามที่ก าหนดไว้แ ห่ ง ข้อ 34. นี้ ผู้ถือ หุ้น ตามวรรคสี่ต้อ งร่ ว มกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
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 อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัวโมง
่
จานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ 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
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
(2) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
(3) การท า แก้ ไ ข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมด หรื อ บางส่ ว น
ทีส่ าคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดย
มีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

ข้อ 36 กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ท่ผี ่านมากิจการของบริษัท ได้
จัดการไป
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
กิจการอื่น ๆ
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นโยบายและมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19
และขัน้ ตอนการลงทะเบียน
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทั จึงได้มกี ารกาหนดนโยบายและมาตรการป้ องกัน
การติดด่อไวรัส COVID-19 สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ซึง่ สอดคล้องกับข้อแนะนาของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
(1)
บริษทั จะจัดให้มรี ะบบคัดกรองผูท้ ม่ี อี าการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการ
ตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกายและการสังเกตโดยสายตาของทีมเจ้าหน้าที่
1.1 ในกรณีท่ผี ู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (ตรวจวัดอุณหภูมไิ ด้ตงั ้ แต่ 37.5
องศาเซลเซีย ส ขึ้น ไป) ไอ เจ็บ คอ จาม มีน้ า มู ก บริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ ใ ห้ ท่ า นเข้ า ร่ว ม
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังนี
้ ้ (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษทั แทน
โดยเจ้าหน้าทีจ่ ุดลงทะเบียนจะอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอากรแสตมป์ ให้แก่ท่าน)
(2)
บริษทั จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณทีม่ กี ารใช้งานร่วมกัน
จานวนมาก เช่น ห้องประชุม ห้องสุขา จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็ นต้น
(3)
บริษทั จะเน้นย้าสถานทีจ่ ดั งานให้มกี ารทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณทีม่ ผี สู้ มั ผัสจานวนมาก เช่น
ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ า ด้วยน้ าผงซักฟอก น้ ายาทาความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่าง
สม่าเสมอ
(4)
บริษทั จะจัดสถานทีแ่ ละห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ รวมทัง้ กระจายมุ มบริการอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป
ทัง้ นี้ เพื่อความปลอดภัยและป้ องกันการติดต่ อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่ า น
บริษทั จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทีร่ ะบุดงั ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ได้แก่
ควรงดเข้าร่วมประชุม หากตนเองมีอาการป่ วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่า
ตนเองเริม่ ป่ วย หรือมีอาการตามข้อ 1.1 ทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น
หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ ามูก ผิดปกติ ควรแนะนาให้ผู้มอี าการติดต่อ
เจ้าหน้าที่
ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ ากากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุ ม
เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
บริษัทขอให้คาแนะนาแก่ผู้เข้าร่วมประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทัง้ ก่อนและหลังจาก
เสร็จสิน้ การเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานทีจ่ ดั การประชุม
ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
(1)
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมนาเอกสารตามทีก่ าหนดตามเอกสารแนบ 9 ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจความครบถ้วน ณ จุด
ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
(2)
นาเอกสารทีต่ รวจสอบแล้วไปลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
(3)
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมเข้าห้องประชุม
(4)
ประธานในทีป่ ระชุมดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับจนครบทุกวาระและปิ ด
การประชุม
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หมายเหตุ :
1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับบัต รลงทะเบีย นสาหรับผู้ท่ีนาเอกสารมาไม่ค รบถ้วนหรือ ลงทะเบียนล่ า ช้า
หลังจากการปิ ดประชุม
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ไม่ให้ ผ้เู ข้าประชุมเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมมี
ผลตรวจวัดอุณหภูมริ ่างกายสูงตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึน้ ไป

ข้อความประชาสัมพันธ์
จากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่ า (COVID – 19) มีผลกระทบไปทัวโลก
่
และธุรกิ จการ
ขนส่งทางอากาศหยุดการให้บริ การ ส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ อาจไม่ได้รบั เอกสารแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือ
เชิญประชุม เช็ค/ดราฟท์เงินปั นผล และใบหุน้ ฯลฯ ดังนัน้ จึงขอเชิญชวนให้ผถู้ อื หุน้ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
และต่างชาติ ทีม่ เี บอร์มอื ถือจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อรับ OTP สมัครใช้บริการ Investor Portal ของบริษทั
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์ของท่าน ผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีส่ นใจ สามารถสมัครผ่าน
URL Link: https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
โปรดติดต่อ SET ContactCenter : https://www.set.or.th/contactcenter
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เอกสารแนบ 12
แผนที่ตงั ้ สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ตาบลแพรกษา อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์หมายเลข : 02-703-7880-1 ต่อ 105 หรือ 066-1246196
https://goo.gl/maps/m7N2CfCzw3NouUYZA
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