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
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
ประจาปี 2565
ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำร 10 ชัน้ 2 ของบริษทั ชัยวัฒนำ แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เลขที่ 419-420
หมู่ 6 ถนนพุทธรักษำ ต.แพรกษำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นำยชัยนคร ระมงคล ตัวแทนของบริษทั ชัยวัฒนำ แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) กล่ำวต้อนรับ
ผู้ถือหุ้น และผู้รบั มอบฉันทะ ที่เข้ำร่วมประชุม และแจ้งให้ท่ปี ระชุมรับทรำบว่ำ ครัง้ นี้เป็ นกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ขณะนี้มผี ถู้ อื หุน้ จำนวน 6 รำย และ ผูร้ บั มอบฉันทะจำนวน 24 รำย รวมเข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้ 30 รำย
นับจำนวนหุน้ ได้ 281,024,036 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 44.59 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมด ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตำมทีก่ ำหนด
ไว้ในข้อบังคับของบริษทั แล้ว
ต่อมำตัวแทนของบริษทั ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมให้รบั ทรำบเกีย่ วกับ รำยละเอียดเกีย่ วกับกำรจัดประชุมในครัง้ นี้
ว่ำ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษทั ได้มมี ติในกำรประชุมครัง้ ที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 กำหนดให้มี
กำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ อื หุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 29 เมษำยน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำร 10 ชัน้ 2 ของ
บริษัท ชัยวัฒนำ แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษำ ตำบลแพรกษำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่ำวผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565
แล้วนัน้ บริษทั ได้ตระหนักถึงควำมปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้ำร่วมประชุมเป็ นอย่ำงยิง่ ด้วยเหตุน้ี บริษทั จึงได้ขอให้ผู้
ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองบำงส่วนเข้ำร่วมประชุมและบำงส่วนมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนน และได้จดั ให้
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมบำงส่วนเข้ำฟั งกำรประชุมครัง้ นี้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตำมคำสังดั
่ งกล่ำว และเพื่อ
ควำมปลอดภัยของผูเ้ ข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
และเนื่องจำกในปี น้ียงั มีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ COVID-19 ดังที่
ได้กล่ำวข้ำงต้น ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุ้นที่อำจจะไม่สำมำรถมำเข้ำร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองให้มีส่วนร่วมในกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท จึงได้จดั ให้ม กี ำรเปิ ด ช่อ งทำงรับ คำถำมที่
เกี่ยวกับวำระกำรระชุมจำกผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผ่ำนทำง Website ของบริษัท ตัง้ แต่ วนั ที่ 21 มีนำคม 2565 ถึง 21
เมษำยน 2565 ปรำกฏว่ำไม่มผี ู้ถือหุ้นท่ำนใดนำส่งคำถำมที่เกี่ยวกับวำระกำรประชุมในครัง้ นี้ผ่ำนช่องทำง Website
ของบริษทั หรือผ่ำนทำง E-mail ของบริษทั แต่อย่ำงใด และบริษทั ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมรับทรำบเกีย่ วกับเอกสำรทีต่ ้อง
ใช้พจิ ำรณำประกอบกำรประชุมในครัง้ นี้ คือ หนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565 พร้อมเอกสำรแนบ ซึ่ง
ได้นำส่งให้กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) และก่อนที่จะเริม่ ประชุมตำมวำระ จะขออนุ ญำตแนะนำ
คณะกรรมกำร และผูบ้ ริหำรบริษทั ทีเ่ ข้ำร่วมประชุมในวันนี้ มีดงั นี้
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Office Phraesa : 420/1 Moo 6 , Buddharuksa Rd., Phraeksa, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand.
Tel : + 66 (0) 2 703 7880-1
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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

กรรมการบริษทั ที่มาประชุม จานวน 6 ท่าน ดังนี้
1. นำยวีระพล
ไชยธีรตั ต์
ประธำนกรรมกำรบริษทั และ ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. ดร.ณัฏฐ์สชิ ำ
ภำภัคธนำนันท์ รองประธำนกรรมกำร
3. นำงวนิดำ
สิกขมำน
กรรมกำร
4. นำยสุพจน์
ปำนน้อย
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
5. นำยธีระวัฒน์
ภู่ไพบูลย์
กรรมกำรตรวจสอบ และ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
6. นำยชัชนนท์
โสภำจันทร์
กรรมกำรตรวจสอบ และ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
ครัง้ นี้คณะกรรมกำรบริษทั ได้เข้ำร่วมประชุมจำนวน 6 ท่ำน คิดเป็ นอัตรำร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
ผูบ้ ริหารบริษทั ที่เข้าร่วมประชุมจานวน 5 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม จานวน 3 ท่าน และเข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ จานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. นำยอนุพงศ์
สิกขมำน
ผูช้ ่วยกรรมกำรผจก.
2. นำยธีรเสฎฐ์
มโนเกษมสันต์
ผูจ้ ดั กำรทัวไปโรงงำนของเล่
่
นสุนขั
3. นำยธงชัย
อธิปัตยกุล
ผูจ้ ดั กำรทัวไปโรงงำนฟอกหนั
่
ง
4. นำยสวัสดิ ์
สุขอำจิณ
ผูจ้ ดั กำรทัวไปโรงงำนตั
่
ด-เย็บ
5. นำงสำวสมฤทัย
ไพฑูรย์รงั สฤษดิ ์ ผูจ้ ดั กำรทัวไป
่ กำรเงินและบัญชี
ผูส้ อบบัญชี จาก บริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิ ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด เข้าร่วมประชุม จานวน 2 ท่าน
1. นำยสุรชัย
ดำเนินวงศ์
2. นำยมนตรี
บุญสิงห์
ที่ปรึกษาการเงิ น จากบริษทั Advisory Alliance & Partmers ที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน
นำยพรพุทธ
ริจริ ชั วำณิช
ที่ปรึกษากฎหมายจาก LEGAL ADVISERY COUNCIL LIMITED (LACL) ซึ่งเป็ นที่ปรึกษากฎหมายในการ
ประชุมและเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ จานวน
3 ท่าน
1. นำงสำววิจติ รพรรณ คล้ำยอุบล
2 นำยอิทธิพทั ธ์
นัมบุญจำช
3. นำยกิตติพจน์
กิตติขจร
และเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรประชุม บริษทั ได้มอบหมำยให้ บริษทั ควิดแลบ จำกัด เป็ นผูด้ ำเนินกำรนับคะแนน
เสียงในทีป่ ระชุม
นำยชัยนคร ระมงคล ตัวแทนบริษัท เรียนเชิญ นำยวีระพล ไชยธีรตั ต์ ประธำนกรรมกำร ทำหน้ำที่เป็ น
ประธำนในทีป่ ระชุม และเป็ นผูด้ ำเนินกำรประชุม และได้ช้ีแจงให้ทป่ี ระชุมรับทรำบเกีย่ วกับหลักเกณฑ์กำรออกเสียง
ลงคะแนนโดยมีสำระสำคัญดังนี้
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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
1. สำหรับกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ ทุกท่ำนสำมำรถออกเสียงลงคะแนนได้ตำมจำนวนหุน้ ทีม่ ี หรือตำมจำนวนหุน้
ที่ได้รบั มอบฉันทะมำ โดยถือว่ำ 1 หุ้น เท่ ำกับ 1 เสียง โดยในกำรลงคะแนนจะไม่สำมำรถแบ่ งกำรออกเสีย ง
ลงคะแนนเป็ นบำงส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นกำรออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ จะสอบถำมทีป่ ระชุมในทุก ๆ วำระว่ำผูถ้ อื หุน้ คนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง หำกท่ำนเห็นด้วย ให้ท่ำนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงทีท่ ำงบริษทั จัดให้ แต่ไม่ตอ้ งยื่นให้เจ้ำหน้ำที่ แต่
หำกท่ำนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ท่ำนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และรบกวนท่ำนชูมอื ขึน้ เพื่อให้
พนักงำนของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมำนับคะแนน สำหรับผูถ้ อื หุ้นทีท่ ำหนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้ำร่วมประชุม
และผูม้ อบฉันทะได้ระบุกำรลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ แล้ว บริษทั จะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ตำมควำมประสงค์ของผูม้ อบฉันทะ และบันทึกเพื่อกำรลงมติตำมวำระไว้แล้ว
ทัง้ นี้ ในกำรออกเสียงลงคะแนน หำกผู้ถอื หุ้นเข้ำร่วมประชุมหลังจำกเริม่ กำรประชุมแล้วนัน้ ผู้ถอื หุ้น
สำมำรถทีจ่ ะลงทะเบียนและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวำระต่อไปได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิท่ีจะออกเสียงลงคะแนนและ/
หรือ คัดค้ำนในวำระทีผ่ ่ำนมำ สำหรับท่ำนทีไ่ ม่สง่ บัตรลงคะแนน บริษทั จะถือว่ำท่ำนอนุมตั เิ ห็นชอบในวำระนัน้ ๆ
3. ในกำรนับคะแนนเสียงบริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพำะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
รวมทัง้ คะแนนเสียงตำมบัตรเสีย (ถ้ำมี) ในแต่ละวำระนัน้ ๆ มำหักออกจำกจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้ำ
ร่วมประชุมส่วนทีเ่ หลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนนเห็นด้วย โดยบัตรเสียจะนับจำกบัตรทีล่ งคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่ำนัน้ กรณีทผ่ี ู้ถอื หุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ภำยหลัง
จำกทีบ่ ริษทั ได้แจ้งปิ ดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระไปแล้ว บริษทั จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่ำวมำรวมคำนวณ
เป็ นคะแนนเสียงอีก
4. ระหว่ำงกำรประชุมแต่ละวำระ หำกท่ำนมีคำถำมทีต่ ้องกำรซักถำมในทีป่ ระชุมทีเ่ กีย่ วข้องกับวำระนัน้ ๆ รบกวน
ให้ผู้ท่ตี ้องกำรซักถำมมำยืนตรงจุดที่จดั ไว้ให้ซกั ถำม และแจ้ง ชื่อ -นำมสกุล หมำยเลขลำดับในบัตรลงคะแนน
เสียงของท่ำนว่ำหมำยเลขอะไร ซึ่งหมำยเลขลำดับดังกล่ำวจะปรำกฏอยู่ในบัตรลงคะแนนเสียงของท่ำนแล้ว
พร้อมทัง้ ชีแ้ จงว่ำเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำด้วยตนเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
5. หำกกำรประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนท่ำนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะวำงบัตรทีล่ งคะแนนเรียบร้อยแล้วไว้ท่ี
โต๊ะของท่ำน จะมีเจ้ำหน้ำทีไ่ ปเก็บบัตรลงคะแนนเอง
เมื่อตัวแทนบริษทั แจ้งวิธปี ฏิบตั ใิ นกำรลงคะแนนและนับคะแนนให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบแล้ว นำยวีระพล ไชยธี
รัตต์ เป็ นประธำนในทีป่ ระชุม จึงเริม่ ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมทีร่ ะบุในหนังสือเชิญประชุมสำมัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565
นายวีระพล ไชยธีรตั ต์ เป็ นประธำนในทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) และ เป็ นผูด้ ำเนินกำรประชุมตำมวำระ
กำรประชุม ซึง่ ประกอบไปด้วยวำระทัง้ หมด 13 วำระ ดังนี้
วาระที่ 1

รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ประจาปี 2564

ประธำนฯ ได้แสดงภำพรำยละเอียดของกลุ่มบริษทั ให้ทป่ี ระชุมรับทรำบ ซึง่ ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง 2. กลุ่มธุรกิจพลังงำน และ 3. กลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ ำยยำนพำหนะ พร้อมรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของกลุ่มธุรกิจให้ทป่ี ระชุมรับทรำบ และแจ้งว่ำบริษัทมีนโยบำยและแนวทำงและปฏิบตั กิ ำรต่อต้ำนกำร
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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
ทุจริตและคอร์ร ปั ชั ่นอย่ำ งเคร่ง ครัด ต่อ จำกนั น้ ได้ ดำเนิน กำรประชุมในวำระที่ 1 ได้นำเสนอ กรำฟแสดงผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. กราฟแสดงโครงสร้างเงิ นทุน

2. กราฟแสดงโครงสร้างรายได้ เปรียบเทียบปี 63 และ 64 ดังนี้
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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
3. กราฟแสดงการเปรียบเทียบกาไรขัน้ ต้น สาหรับปี 63 และ 64 ดังนี้

4. กราฟแสดงกาไร งบรวม และ งบเฉพาะบริษทั

5. ตารางอัตราส่วนทางการเงิ น
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

อัตรำส่วนทำงกำรเงิ น
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุ้น
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกสิ นทรัพย์
อัตรำส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
อัตรำส่วนกำรหมุนของสิ นทรัพย์
อัตรำส่วนกำไรขัน้ ต้น
EBIT Margin
อัตรำส่วนกำไรสุทธิ

หน่ วย
เท่ำ
ร้อยละ
ร้อยละ
เท่ำ
เท่ำ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ปี 2563
0.67
7.77
5.79
1.20
0.42
26.40
13.81
6.12

ปี 2564
0.97
10.80
7.32
0.92
0.46
25.99
15.87
8.94
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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
วำระนี้เป็ นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มกี ำรลงคะแนนเสียง
ต่อจำกนัน้ ประธำนได้เรียนเชิญ ดร.ณัฏฐ์สชิ ำ ภำภัคธนำนันท์ (รองประธำนกรรมกำร) ให้ช่วยดำเนินกำร
ประชุมใน วำระที่ 2 ดร.ณัฏฐ์สชิ ำ ภำภัคธนำนันท์ กล่ำวสวัสดีผู้เข้ำร่วมประชุมทุ กท่ำน และ ได้น ำเสนอ กรำฟ
แสดงผลกำรดำเนินงำนของบริษทั โดยมีรำยละเอียดดังนี้
วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดร.ณัฏฐ์สชิ ำ ภำภัคธนำนันท์ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจำรณำอนุ มตั งิ บกำรเงินประจำปี 2564 สิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดย ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญำตของบริษัท เป็ นผูอ้ ธิบำยงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ให้ผู้เข้ำร่วมประชุม
รับทรำบ โดยสังเขปดังนี้
ตารางแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ิ ทร ัพย ์
สน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หน่วย : ลานบาท
้
ปี 2564
862.70
2,694.80
3,557.50

รวม

ปี 2563
954.46
2,856.06
3,810.52

รวม

1,419.22
658.84
2,078.06

891.87
812.66
1,704.53

รวม
ิ และ ส่วนของผูถ
้ น
หนีส
้ ือหุน
้ รวม

1,524.05
208.41
1,732.46
3,810.52

1,664.93
188.04
1,852.97
3,557.50

ิ
้ น
หนีส
ิ หมุนเวียน
หนีส
้ น
ิ ไม่หมุนเวียน
หนีส
้ น
ส่วนของผูถ
้ ือหุน
้
ส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนไดเสี
้ ยทีไ
่ ม่มอ
ี านาจควบคุม
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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

ตารางงบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
หน่วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมการดาเนินงาน

ปี 2563

ปี 2564

315.45

374.29

จากกิจกรรมการลงทุน

-

11.98 -

13.03

จากกิจกรรมจัดหาเงิน

-

292.41 -

356.32

57.66

62.60

เงินสด และ รายการเทียบเท่าเงินสด

ต่อมำนำยสุพจน์ ปำนน้ อย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบได้กล่ำวถึงรำยกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกล่ำวถึง
สำระสำคัญในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ซ่งึ สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่ำงครบถ้วนดังนี้
1. กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบ
กำรเงินประจำปี รวมทัง้ งบกำรเงินรวม ของบริษทั และบริษทั ย่อย
2. กำรสอบทำนรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
3. กำรสอบทำนบริหำรควำมเสีย่ ง โดยคณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยแต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ทำหน้ำทีก่ ำหนดหลักเกณฑ์นโยบำย และบริหำรควำมเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อบริษทั
4. กำรสอบทำนประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน ซึง่ ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องทีอ่ ำจส่งผลกระทบ
ต่อบริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
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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
5. กำรตรวจทำนกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี โดยระหว่ำงปี บริษัทได้ตระหนักถึงกำรสร้ำงคุณค่ำให้กจิ กำรอย่ำง
ยังยื
่ น โดยได้พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของกำรนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดสี ำหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตำมบริบททำงธุรกิจของบริษทั
6. กำรกำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้กำกับดูแลหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในให้มี
ควำมเป็ นอิสระ โดยให้รำยงำนตรงก่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดจนกำกับดูแลกำรตรวจสอบให้เป็ นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล
7. กำรพิจำรณำเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่ำสอบบัญชีรอบปี บญ
ั ชี 2565
ประธำนทีป่ ระชุมได้สอบถำมผูท้ เ่ี ข้ำร่วมประชุมว่ำมีผใู้ ดจะสอบถำม หรือ ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือไม่
ไม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุ มตั ิงบกำรเงินประจำปี 2564 สิน้ สุด 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำร
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญำตของบริ ษัท และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษทั แล้ว ตำมทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย

281,031,836 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

99.99

 ไม่เห็นด้วย

2,200 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0008

 งดออกเสียง

0 เสียง

 บัตรเสีย

0 เสียง

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2564
พิธกี ร แจ้งต่อทีป่ ระชุมเกีย่ วกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัท ว่ำ จะจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ใน
อัต รำประมำณร้อ ยละ 40 ของก ำไรสุ ท ธิในแต่ ละปี โดยจ่ ำยในปี ถัด ไป ทัง้ นี้ ขึ้น อยู่ ก ับ ควำมสำมำรถในจ่ ำ ยกับ
สถำนกำรณ์ ในขณะนัน้ ๆ สำหรับ ผลกำรดำเนิ นงำนปี 2564 บริษัท มีก ำไรสุท ธิ 168,468,592 บำท ดังนัน้ จึงขอ
นำเสนอทีป่ ระชุมเพื่อขออนุ มตั กิ ำรจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผล
กำรดำเนินงำนปี 2564 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย : บำท
กำไรสุทธิ 2564
168,468,592.00
จัดสรรกำไรสุทธิเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย ไม่น้อยกว่ำ 5 %
จ่ำยปั นผล คิดเป็ นร้อยละ 20.01 ของกำไรสุทธิ
คิดเป็ นปั นผล / หุน้

8,423,429.60
33,710,517.35
0.0535 บำท / หุน้
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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

ทัง้ นี้ บริษัท กำหนดรำยชื่อผู้ถอื หุ้นทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนำคม 2565 โดยจะ
ขึน้ เครื่องหมำย XD ในวันที่ 15 มีนำคม 2565 และมีกำหนดกำรจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภำคม 2565
ประธำนทีป่ ระชุมได้สอบถำมผูท้ เ่ี ข้ำร่วมประชุมว่ำมีผใู้ ดจะสอบถำม หรือ ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือไม่
ไม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุ มตั ิงดจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2564 ตำมที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย

281,034,036 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

 ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

 งดออกเสียง

0 เสียง

 บัตรเสีย

0 เสียง

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จานวน 63,010,312 หุ้น จากเดิ มทุนจด
ทะเบียน 756,123,753 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน
คงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษทั ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น
พิธกี รกล่ำวว่ำตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564 มีมติกำรออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
แบบมอบอำนำจทัวไป
่ (General Mandate) จำนวน 63,010,312 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้กบั บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ซึง่ ปั จจุบนั หุน้ ดังกล่ำวสิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยแล้ว
เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้เสนอทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรลดทุน
จดทะเบียนโดยกำรตัดหุ้นสำมัญ จำนวน 63,010,312 หุ้น จำกทุ นจดทะเบียนเดิม 756,123,753 บำท เป็ นทุ นจด
ทะเบียน 693,113,441 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนคงเหลือจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนแบบมอบ
อำนำจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อ เสนอขำยให้ก ับ บุ ค คลในวงจ ำกัด (Private Placement) และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนตัดหุน้ เป็ นดังนี้
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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
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

ทัง้ นี้ ให้บุคคลทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก่ี รมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์มอี ำนำจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคำ หรือดำเนินกำรใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตำมคำสังของนำยทะเบี
่
ยน
ประธำนทีป่ ระชุมได้สอบถำมผูท้ เ่ี ข้ำร่วมประชุมว่ำมีผใู้ ดจะสอบถำม หรือ ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือไม่
ไม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้วเพื่อให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรอนุมตั กิ ำรลดทุนจดทะเบียนโดยกำรตัดหุน้ สำมัญ
จำนวน 63,010,312 หุน้ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 756,123,753 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บำท โดยกำร
ตัดหุน้ สำมัญจดทะเบียนคงเหลือจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนแบบมอบอำนำจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อ
เสนอขำยให้ก ับ บุ ค คลในวงจ ำกัด (Private Placement) และแก้ไขหนังสือ บริค ณห์สนธิข องบริษัท ข้อ 4. เพื่อ ให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนตัดหุน้ เป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 693,113,441 บำท
แบ่งออกเป็ น
693,113,441 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ
1.00 บำท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สำมัญ
693,113,441 หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
- หุน้
และให้บุคคลทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก่ี รมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์มอี ำนำจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคำ หรือดำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้เป็ นไปตำมคำสังของนำยทะเบี
่
ยน
ตำมทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย
281,034,036 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
 ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

 งดออกเสียง

0 เสียง

 บัตรเสีย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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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

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มของบริษทั ที่มีสิทธิ ได้
การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จานวนไม่เกิ น 200,000,000 บาท
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อใช้เป็ นเงิน ลงทุนเพิม่ เติมในธุรกิจที่ดำเนินกำรอยู่ในปั จจุบ ั น ตลอดจนธุรกิจใน
อนำคต เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงำนและ/หรือธุรกิจต่อเนื่อง ที่บริษัท คำดว่ำ จะนำมำซึง่ รำยได้ ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้
และส่งผลให้ผ ลกำรดำเนิน งำนของบริษ ทั ปรับ ตัว ดีขนึ้ อัน เป็ น ประโยชน์สงู สุด แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษทั จึงประสงค์ทจ่ี ะออกและเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้ (Right Offering) จำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 200,000 หน่ วย) โดยรำยละเอียดทีส่ ำคัญของหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 2
ประธำนทีป่ ระชุมได้สอบถำมผูท้ เ่ี ข้ำร่วมประชุมว่ำมีผใู้ ดจะสอบถำม หรือ ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือไม่
ไม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้วอนุ มตั ิกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้แปลงสภำพให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษัทที่มี
สิท ธิได้รบั กำรจัดสรรตำมสัด ส่ว นกำรถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 200,000 หน่ วย รำคำ
เสนอขำย 1,000 บำทต่อ 1 หน่ วยหุ้นกูแ้ ปลงสภำพ มูลค่ำทีเ่ สนอขำยรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 200,000,000
บำท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย

281,034,036 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

 ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

 งดออกเสียง

0 เสียง

 บัตรเสีย

0 เสียง

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุ ม ตั ิ ก ารออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ้น สามัญ ของบริ ษัท ครัง้ ที่ 6
(CWT-W6) จ านวนไม่ เกิ น 120,000,000 หน่ ว ย เพื่ อ จัด สรรให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ที่ จ องซื้ อ และได้ ร บั การ
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มตามสัดส่วน (Right Offering)
เพื่อให้กำรออกและเสนอขำยหุ้นกูแ้ ปลงสภำพของบริษัท ดำเนิ นกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงเห็นควรให้
เสนอทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565 พิจำรณำอนุมตั กิ ำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญ
ของบริษัท ครัง้ ที่ 6 (“CWT-W6”) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่ วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและ
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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
ได้รบั จัดสรรหุน้ กูแ้ ปลงสภำพตำมสัดส่วนจำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คดิ มูลค่ำ (ศูนย์
บำท) ในอัตรำส่วน 1 หน่ วยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ ต่อ 600 หน่ วยใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) โดยใบสำคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่ำวมีอำยุ 1 ปี 6 เดือน นับจำกวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอตั รำกำรใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่ วยต่อหุน้ สำมัญ 1 หุ้น และมีรำคำกำรใช้สทิ ธิเท่ำกับ 5.00 บำทต่อหุน้ (ยกเว้นกรณีกำรปรับรำคำใช้สทิ ธิ)
ทัง้ นี้ สรุปสำระสำคัญกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) มี
รายละเอียดในหนังสือเชิ ญประชุม ตามเอกสารแนบ 3
ประธำนทีป่ ระชุมได้สอบถำมผูท้ เ่ี ข้ำร่วมประชุมว่ำมีผใู้ ดจะสอบถำม หรือ ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือไม่
นายประที ป นะตาปา ผูถ้ ือหุ้นสอบถาม : ตำมทีบ่ ริษทั ยังไม่ได้กำหนดวันทีจ่ ะได้สทิ ธิ แต่กำหนดรำคำกำรใช้สทิ ธิ
ที่ 5.00 บำท และมี อำยุ 1 ปี 6 เดือน บริษทั มีควำมมันใจเพี
่
ยงใดว่ำ ณ เวลำดังกล่ำวจะมีรำคำ 5.00 บำท
คุณวีระพล ไชยธีรตั ต์ ประธานการประชุม : บริษทั ฯมีจุดแข็งและมีกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรคำดว่ำจะสำมำรถ
กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับรำคำทีก่ ำหนดได้
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุ มตั ใิ ห้อนุ มตั กิ ำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้
หุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 6 (“CWT-W6”) จำนวนไม่เกิน 120,000,000 หน่ วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษทั ทีจ่ อง
ซื้อและได้รบั จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภำพตำมสัดส่วนจำนวนหุ้ นที่ผู้ถือหุ้นแต่ ละรำยถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิด
มูลค่ำ (ศูนย์บำท)
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย

281,034,036 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

 ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

 งดออกเสียง

0 เสียง

 บัตรเสีย

0 เสียง

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบี ยน และแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั
เพื่อรองรับกำรออกเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ จำนวน 57,142,858 หุน้ และกำรออกเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) จำนวน 120,000,000 หุน้ และแก้ไขหนังสือ
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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
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรำยละเอียด
กำรเพิม่ 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
ประธำนทีป่ ระชุมได้สอบถำมผูท้ เ่ี ข้ำร่วมประชุมว่ำมีผใู้ ดจะสอบถำม หรือ ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือไม่
ไม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมตั กิ ำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 177,142,858 บำท จำกทุนจดะ
เบียนเดิม 693,113,441 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 870,256,299 บำท เพื่อรองรับกำรออกเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลง
สภำพ จำนวน 57,142,858 หุน้ และกำรออกเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ครัง้ ที่ 6
(CWT-W6) จำนวน 120,000,000 หุน้ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรำยละเอียดกำรเพิม่ ทุนของบริษทั เป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่ำหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สำมัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

870,256,299
870,256,299
1.00

บำท
หุน้
บำท

870,256,299
-

หุน้
หุน้

และให้บุคคลทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทก่ี รมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์มอี ำนำจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคำ หรือดำเนินกำรใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตำมคำสังของนำยทะเบี
่
ยน
ตำมทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย

281,034,036 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

 ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

 งดออกเสียง

0 เสียง

 บัตรเสีย
0 เสียง
ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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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

พิ จารณาอนุ มตั ิ การแก้ ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และ แก้ ไขหนั งสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริษทั ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรดำเนินกิจกำรและควำมคล่องตัวและมีควำมยืดหยุ่นเพิม่ ขึน้ ในกำรลงทุนและ
ดำเนินธุรกิจใหม่และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปั จจุบนั จึงเห็นควรให้ทป่ี ระชุมพิจำรณำแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์
ของบริษัท ข้อ (46) , (47) และ (48) โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวนทัง้ สิ้น 48 ข้อ รำยละเอียดกำรแก้ไข
เพิม่ เติมเป็ นไปตำมทีป่ รำกฏตำมด้ำนล่ำงนี้

วาระที่ 8

เพิม่ เติม ข้อ (46) , (47) , (48)
“(46)” ประกอบกิจกำรผลิตไฟฟ้ ำ ด้วยระบบเซลล์แสงอำทิตย์ หรือระบบผลิตไฟฟ้ ำด้วยเซลล์แสงอำทิตย์
หรือระบบ ผลิตไฟฟ้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนหมุนเวียน พลังงำนควำมร้อน พลังงำนควำมร้อนร่วม
เชือ้ เพลิงชีวภำพ เชือ้ เพลิงจำก ฟอสซิล เชือ้ เพลิงชีวมวล พลังงำนลม พลังงำนคลื่น พลังงำนขยะ พลังงำน
ทดแทนอื่น ทรัพยำกรธรรมชำติ หรือพลังงำนอื่นๆ ทุ กชนิ ด ออกแบบหรือติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ ำ เซลล์
แสงอำทิตย์ทุกประเภท ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ ำ ระบบจำหน่ำยไฟฟ้ ำ รวมทัง้ กำรบำรุงรักษำและซ่อมแซมระบบ
ดังกล่ำว รวมทัง้ กำรเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ ำ ให้แก่บริษทั เอกชน หรือหน่วยงำนรัฐ
“(47)” ประกอบธุรกิจแนะนำ คำเนินกำร จัดกำร เข้ำร่วม ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุ น และ อำนวยกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์และ เทคโนโลยี พัฒนำ ทอสอบ ศึกษำทำโครงกำร กำรวิเครำะห์ กำรตรวจสอบ กำรสำรวจ
และกำรทดสอบทุกชนิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ เครื่องมือประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟท์แวร์ ตัวเครื่อง และ
โปรแกรมทุกชนิด รวมทัง้ เครื่องมือ ชิน้ ส่วน อุปกรณ์สว่ นประกอบและ ส่วนประกอบย่อยของสิง่ เหล่ำนี้
“(48)” ประกอบธุ ร กิจ เป็ นศู น ย์ซ้ือ ขำยคริป โทเคอร์เรนซี ศู น ย์ซ้ือ ขำยโทเคนดิจิท ัล นำยหน้ ำ ซื้อ ขำย
โทเคนคิ จิท ั ล ผู้ ค้ ำ คริป โทเคอร์เ รนซี ผู้ ค้ ำ ซื้ อ ขำยโทเคนดิ จิ ท ั ล เป็ นที่ ป รึก ษำและให้ ค ำแนะน ำแก่
ผูป้ ระกอบกำรธุรกิจหรือบุคคลทัวไปเกี
่
ย่ วกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจทิ ลั ให้บริกำรแลกเปลีย่ นเงิน
สกุลดิจิทลั หรือขำยเงินสกุลเงินดิจทิ ลั ลงทุนในสินทรัพย์ดิจทิ ลั รวมถึงแต่ ไม่จำกัดเพียงกำรขุด ซื้อขำย
แลกเปลีย่ น สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั รวมถึงกำรลงทุนหรือให้บริกำรด้ำนอื่นๆ ที่เกีย่ วกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี
และโทเคนดิจทิ ลั (เมื่อได้รบั อนุ ญำตจำกหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว กรณีทเ่ี ป็ นกิจกรรมทีต่ ้องได้รบั อนุ ญำต)
ให้บริกำรเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ำยกระจำยศูนย์กลำง ของกำรทำ
รำยกำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชนและดำเนินกำรค้นคว้ำวิจยั พัฒนำ และรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับ
กิจ กำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในกำรเพิ่ม พู น ควำมรู้ค วำม
ชำนำญ ควำมเชีย่ วชำญในด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยี
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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

ประธำนทีป่ ระชุมได้สอบถำมผูท้ เ่ี ข้ำร่วมประชุมว่ำมีผใู้ ดจะสอบถำม หรือ ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือไม่
ไม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้ว อนุ มตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุ ประสงค์ของบริษัท ข้อ (46) , (47) และ (48) และ
แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ วัตถุประสงค์ของบริษทั โดยวัตถุประสงค์ของบริษทั
จะมีจำนวนทัง้ สิน้ 48 ข้อ
เดิม
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจำนวน 45 ข้อ
แก้ไขเป็ น
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจำนวน 48 ข้อ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย

281,034,036 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

 ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

 งดออกเสียง

0 เสียง

 บัตรเสีย

0 เสียง

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั
สืบเนื่องจำกวำระที่ 5 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรออกและเสนอขำยหุ้นกูแ้ ปลงสภำพ จำนวน 200,000,000
บำท และวำระที่ 6 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิกำรออกเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ครัง้ ที่ 6
(CWT-W6) จ ำนวน 120,000,000 หน่ วย จึ ง ขอให้ ท่ี ป ระชุ ม พิ จ ำรณ ำกำรจั ด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น จ ำนวนไม่ เ กิ น
177,142,858 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท โดยมีรำยละเอียดกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน ดังนี้
-จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ จำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
57,142,858 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท
-จัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั
ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) จำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 120,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ อง
ซือ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพตำมสัดส่วนจำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรำยถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คดิ มูลค่ำ
ประธำนทีป่ ระชุมได้สอบถำมผูท้ เ่ี ข้ำร่วมประชุมว่ำมีผใู้ ดจะสอบถำม หรือ ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือไม่
ไม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ
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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
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษัท ไม่เกิน
177,142,858 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรออกเสนอขำยหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ จำนวน 57,142,858
หุ้น และเพื่อรองรับกำรออกเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ครัง้ ที่ 6 (CWT-W6) จำนวน
120,000,000 หุน้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย

281,034,036 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

 ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

 งดออกเสียง

0 เสียง

 บัตรเสีย

0 เสียง

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10

พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตำมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 (คณะกรรมกำร) ข้อ 15. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้
กรรมกำรออกจำกตำแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำนวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3 ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 6 ท่ำน กรรมกำรทีต่ อ้ งพ้น
จำกต ำแหน่ งตำมวำระในปี น้ีจำนวน 2 ท่ ำน ได้แ ก่ 1. นำงสำว.ณัฏ ฐ์สชิ ำ ภำภัค ธนำนันท์ กรรมกำร/รองประธำน
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และ 2. นำยสุพจน์ปำนน้อย กรรมกำร /ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
กระบวนกำรคัดเลือกผูด้ ำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนของบริษัทอีกทัง้ บริษทั ได้มกี ำรเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2565 ถึง 13 กุมภำพันธ์ 2565 แต่ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมำ
อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทได้ร่วมกันพิจำรณำคุณสมบัติในด้ำนต่ำง ๆ โดยดูถงึ ควำมเหมำะสมด้ำนคุณวุฒิ
ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพรวมถึงผลกำรปฏิบตั ิงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทในช่วงที่
ผ่ำนมำแล้วเห็นว่ำ นำงสำวณัฏฐ์สชิ ำ ภำภัคธนำนันท์ และ นำยสุพจน์ ปำนน้อย มีคุณสมบัตเิ หมำะสมสมควรเลือกตัง้
เป็ นกรรมกำรของบริษทั ตำมเดิมต่อไปอีกวำระหนึ่ง โดยได้นำเสนอประวัติในปั จจุบนั ของผูท้ ่ไี ด้รบั กำรเสนอชื่อทัง้ 2
ท่ำน ให้ทป่ี ระชุมทรำบ
ประธำนฯ กล่ ำวว่ ำ ในวำระนี้ ถือ ว่ ำ นำงสำวณั ฏ ฐ์ส ิช ำ ภำภัค ธนำนัน ท์ และ นำยสุพ จน์ ปำนน้ อ ย
กรรมกำรทัง้ 2 ท่ำน เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในกำรพิจำรณำ เพื่อให้ท่ปี ระชุมสำมำรถสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นได้
อย่ำงเต็มที่ จึงกรรมกำรทัง้ 2 ท่ำนดังกล่ำว ออกจำกกำรเข้ำร่วมประชุมชัวครำว
่
และเมื่อมีกำรลงคะแนนและสรุปมติ
เรียบร้อยแล้ว จะเชิญกรรมกำรทัง้ 2 ท่ำนกลับเข้ำร่วมประชุมอีกครัง้
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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

ประธำนทีป่ ระชุมได้สอบถำมผูท้ เ่ี ข้ำร่วมประชุมว่ำมีผใู้ ดจะสอบถำม หรือ ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือไม่
ไม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุ มตั กิ ำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ โดยพิจำรณำ
เป็ นรำยบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1. นำงสำวณัฎฐ์สชิ ำ ภำภัคธนำนนันท์: กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน
 เห็นด้วย
281,024,118 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
 ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

 งดออกเสียง

9,918 เสียง

 บัตรเสีย
2. นำยสุพจน์ ปำนน้อย :
 เห็นด้วย

คิดเป็ นร้อยละ

0

0 เสียง
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
281,034,036 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ

100

 ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

 งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

 บัตรเสีย
0 เสียง
ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11

พิ จารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วย 3 ท่ำนดังนี้คอื
1. นำยชัชนนท์
โสภำจันทร์
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
2. นำงวิศวำณี
ไชยวัฒนสกุล กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
3. นำงสำวณัฏฐ์สชิ ำ ภำภัคธนำนันท์ กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้ใช้แนวปฏิบตั ิในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนสำหรับ
กรรมกำร ประจำปี 2565 โดยพิจำรณำปั จจัย ที่สำคัญ คือ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ผลประกอบกกำร ควำม
รับ ผิด ชอบของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทน ได้พิจ ำรณำแล้ว เห็น ควรอนุ ม ัติก ำหนด
ค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรประจำปี 2565 ดังนี้คอื
ประธำนทีป่ ระชุมได้สอบถำมผูท้ เ่ี ข้ำร่วมประชุมว่ำมีผใู้ ดจะสอบถำม หรือ ให้ขอ้ เสนอแนะ หรือไม่
ไม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ
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Tel : + 66 (0) 2 703 7880-1
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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
มติ ที่ประชุม : ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมตั กิ ำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2565 ดังนี้คอื
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
ชื่อคณะกรรมการ
ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ย
โบนัส
ไม่เกิ น
ประชุม
(บาท)
ต่อ
คน / ครัง้
(บาท)
คณะกรรมกำรบริษทั
4,000,000
10,000 0.10 %ของรำยได้ ร วม ป ระจ ำปี 2565 ป ระธำน
กรรมกำรจะได้รบั ค่ำตอบแทนเป็ น เงิน โบนัสสูงกว่ำ
กรรมกำรคนอื่น ๆ ในอัตรำร้อยละ 25 โดยให้คำนวณ
ตำมระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ งของกรรมกำรทัง้ นี้
รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บำท
คณะกรรมกำรบริหำร
- 0.10 %ของรำยได้ ร วม ป ระจ ำปี 2565 ป ระธำน
กรรมกำรบริหำร จะได้รบั ค่ำตอบแทนเป็ นเงินโบนัส
สูงกว่ำกรรมกำรคนอื่น ๆ ในอัตรำร้อยละ 25 โดยให้
ค ำนวณ ตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแห น่ งของ
กรรมกำรทัง้ นี้ รวมเงินโบนัสไม่เกิน 2,000,000 บำท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
10,000 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
10,000 คณะกรรมกำรสรรหำและ
10,000 กำหนดค่ำตอบแทน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 เห็นด้วย

281,034,036 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

 ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

 งดออกเสียง

0 เสียง

 บัตรเสีย

0 เสียง

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุม
วาระที่ 12

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริษทั และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565

ประธำนฯ เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี จำกบริษัท อำร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย) จำกัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำปี 2564 ตำมรำยชื่อดังต่อไปนี้
1. นำยสุรชัย
ดำเนินวงศ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4721 และ
2. นำงสำวสุนิสำ เสมำ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 7707 และ
Chai Watana Tannery Group Public Co.,Ltd.
Head Office : 176/1,1480 Moo 1, Sukhumvit Rd., Km 30, Tai Ban, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand.
Office Phraesa : 420/1 Moo 6 , Buddharuksa Rd., Phraeksa, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand.
Tel : + 66 (0) 2 703 7880-1
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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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีมอี ำนำจตรวจสอบและลงนำมรับรองในงบกำรเงินของบริษทั และอนุมตั ิ
กำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจำปี 2565 เป็ นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,600,000.-บำทต่อปี (รวมงบไตรมำส)
มติ ที่ป ระชุม : ที่ป ระชุ มพิจำรณำแล้ว มีมติอนุ มตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีจำกบริษัท อำร์เอสเอ็ ม ออดิท เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัดเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตำมรำยละเอียดข้ำงต้นทุกประกำรด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้
 เห็นด้วย

281,034,036 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100

 ไม่เห็นด้วย

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0

 งดออกเสียง

0 เสียง

 บัตรเสีย

0 เสียง

ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มเี รื่องอื่น ๆ ให้พจิ ำรณำ ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผูท้ ม่ี ำประชุมทุกท่ำนทีใ่ ห้เกียรติและเสียสละเวล
มำประชุมในวันนี้และขอปิ ดกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2565 แต่เพียงเท่ำนี้
ปิ ดการประชุมเวลา : 16.00 น.

ลงชื่อ.........................................ประธำนในทีป่ ระชุม
(นำยวีระพล ไชยธีรตั ต์)
ประธำนกรรมกำร

................................................ผูร้ บั รองรำยงำนกำรประชุม
(ดร.ณัฏฐ์สชิ ำ ภำภัคธนำนันท์)
รองประธำนกรรมกำร

.................................................ผูจ้ ดรำยงำนกำรประชุม
(นำงสำววรรณำ ฉันทกิจโชคไชย)
เลขำนุกำรบริษทั : โทร. 02-7037880-1 ต่อ 105
Chai Watana Tannery Group Public Co.,Ltd.
Head Office : 176/1,1480 Moo 1, Sukhumvit Rd., Km 30, Tai Ban, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand.
Office Phraesa : 420/1 Moo 6 , Buddharuksa Rd., Phraeksa, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand.
Tel : + 66 (0) 2 703 7880-1
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