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ที่ สป.15/2563
29 พฤษภาคม 2563
เรือ่ ง

แจ้งมติทป่ี ระชุมกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 14/2563 และกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 (แก้ไข)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง จดหมายบริษทั ที่ สป 8/2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563, ที่ สป 9/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 และ
ที่ สป 11/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ตามที่บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งอนุ มตั ิให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2563 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยกเลิกกําหนดวัน
ประชุมและระเบียบการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้เดิมในวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมทัง้ ให้
ยกเลิกวันกําหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563
ทีก่ าํ หนดไว้เดิมเมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2563 และแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 11/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วัน ที่ 29 เมษายน 2563 อนุ ม ตั ิใ ห้จ่ายเงิน ป นั ผลระหว่า งกาล และแจ้ง มติท่ีป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
12/2563 ซึ่ง ประชุ ม เมื่อ วัน ที่ 11 พฤษภาคม 2563 อนุ ม ตั ิใ ห้ย กเลิก มติก ารจ่ า ยเงิน ป นั ผลระหว่า งกาล โดยมี
รายละเอียดตามจดหมายบริษทั ทีอ่ า้ งถึงแล้วนัน้
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ได้จดั การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 14/2563
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ เลขที่ 176/1, 1480 หมู่ 1 กม. 30 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน
ใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นัน้ ทางบริษทั ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ซึง่ มีมติทส่ี าํ คัญดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้นําเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2562
2. คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั ิให้นําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี 2562
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษทั แล้ว
3. คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั ิให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการงดจ่ายเงินปนั ผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานปี 2562 เนื่องจากบริษทั ต้องรักษากระแสเงินสดไว้และเพื่อรองรับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด
สิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ อื หุน้ กูส้ าํ หรับ “หุน้ กูบ้ ริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครัง้
ที่ 1/2561 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” ในข้อ 7.9 ทีก่ ําหนดว่า “ผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละ/หรือบริษทั ย่อยจะต้องไม่
จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของตน หากการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ จะเป็ นเหตุทําให้ผูอ้ อกหุน้ กู้ไม่สามารถชําระเงิน
ต้นและ/หรือดอกเบีย้ หรือผูอ้ อกหุน้ กูผ้ ดิ นัดชําระหนี้ใด ๆ ตามหุน้ กูน้ ้ีซ่งึ การไม่ชําระ การผิดนัดหรือผิดเงื่อนไข
ดังกล่าวยังไม่ได้รบั การแก้ไข”

Chai Watana Tannery Group Public Co.,ltd.

หน้ า 1 จาก 6

176/1,1480 Moo 1, Sukhumvit Rd., Km 30, Tai Ban, Muang , Samutprakarn 10280,Thailand.
Office Phraeksa : 420/1 Moo 6, Buddharuksa Rd., Phraeksa, Muang, Samutprakarn 10280 .Thailand.
Tel : + 66(0) 2 703 7880-1

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมูท่ ่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
4. คณะกรรมการบริษัทมีม ติใ ห้นํ าเสนอที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนโดย
การตัดหุ้นสามัญ จํานวน 61,904,796 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 692,007,924 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
630,103,128 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจ
ทัวไป
่ (General Mandate) เพือ่ เสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 61,904,796 หุน้
ซึง่ หุน้ ดังกล่าวสิน้ สุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้ว
5. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้นําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้ เป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
630,103,128
บาท
แบ่งออกเป็ น
630,103,128
หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
1.00 บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
630,103,128
หุน้
- หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
6. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้นําเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) จํานวนไม่
เกิน 105,017,188 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุค คลอื่น ที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการ เป็ น
ผูก้ ําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิจองหุน้ ใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่
กําหนดไว้น้ีได้ในการเสนอขายแต่ละคราว โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการ
บริห าร เป็ น ผู้พิจ ารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้น ที่เ หลือดังกล่า วให้แ ก่ผู้ถือหุ้น เดิม ได้จองซื้อ นอกจากนี้ ให้
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และ
รายละเอียดและเงื่อนไขต่ า ง ๆ ทัง้ นี้ วันที่ค รบกําหนดสําหรับการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่
(General Mandate) คือวันทีบ่ ริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ถัดไป หรือภายในวันทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ ง
จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้แล้วแต่วนั ใดถึงก่อน
7. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้นําเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313 หน่ วย ให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุน้ สามัญเดิม : 1 หน่วยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ในราคาใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุน้
โดยบริษทั จะกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 5 ของบริษทั
(CWT-W5) (Record date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และบริษทั จะนํ าใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั มีการซือ้ ขายอยูต่ ่อไป
ทัง้ นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษทั มีอํานาจ
ในการพิจารณาและกําหนดรายละเอียดอื่นใด อันจําเป็ นทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) ซึง่ รวมไปถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงแต่
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(1) การพิจารณากําหนด แก้ไข เพิม่ เติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) เท่าทีก่ ฎหมายกําหนดให้กระทําได้ หรือใน
ส่วนทีไ่ ม่ใช่สาระสําคัญ เช่น วัน เวลา และวิธกี ารในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน วิธกี ารใช้สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้น (2) เข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาทีเ่ กี่ยวข้อง และ
ดําเนินการใด ๆ เกีย่ วกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) (3) ลง
นามในแบบคําขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานทีจ่ ําเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อ
หุ้นสามัญเพิม่ ทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคําขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานที่จําเป็ นและเกี่ยวข้องต่อ
หน่ วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง และการนํ าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และดําเนินการอื่นใดตามทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
8. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน
168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท โดย
การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 168,027,501 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิม่ ทุน
แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) จํานวน 105,017,188 หุน้ และเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) จํานวน 63,010,313 หน่วย
9. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้นําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน
798,130,629
บาท
แบ่งออกเป็ น
798,130,629
หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
1.00 บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
798,130,629
หุน้
หุน้ บุรมิ สิทธิ
- หุน้
10. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้นําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนจํานวน
168,027,501 หุน้ ดังนี้
1) เพื่อรองรับการจัดสรรการออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถอื หุ้นเพิม่ ทุน แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General
Mandate) จํานวนไม่เกิน 105,017,188 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุน ดังนี้
จัดสรรให้แก่
ประเภทหลักทรัพย์
จํานวนหุ้น
ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว1/
ผูถ้ อื หุน้ เดิม
หุน้ สามัญ
ไม่เกิน
16.67%
(Right Offering)
105,017,188 หุน้
1/
ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบ General Mandate
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุค คลอื่น ที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการ เป็ น
ผูก้ ําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิจองหุน้ ใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่
กําหนดไว้น้ีได้ในการเสนอขายแต่ละคราว โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการ
บริห าร เป็ น ผู้พิจ ารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้น ที่เ หลือดังกล่า วให้แ ก่ผู้ถือหุ้น เดิม ได้จองซื้อ นอกจากนี้ ให้
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บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมูท่ ่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย ราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และ
รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ ทัง้ นี้ วันทีค่ รบกําหนดสําหรับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่
(General Mandate) คือวันทีบ่ ริษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ถัดไป หรือภายในวันทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ ง
จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีในครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้แล้วแต่วนั ใดถึงก่อน
2) เพื่อรองรับการจัดสรรการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5
(CWT-W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313 หน่ วย ให้แก่ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คดิ
มูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50
บาทต่อหุน้
ทัง้ นี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษทั มีอํานาจใน
การพิจารณาและกําหนดรายละเอียดอื่นใด อันจําเป็ นทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) ซึง่ รวมไปถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากําหนด แก้ไข
เพิม่ เติมรายละเอียดและเงือ่ นไขใด ๆ ทีจ่ าํ เป็ นและเกีย่ วข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่
ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) เท่าทีก่ ฎหมายกําหนดให้กระทําได้ หรือในส่วนทีไ่ ม่ใช่สาระสําคัญ เช่น วัน เวลา และ
วิธกี ารในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน วิธกี ารใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นต้น (2) เข้าเจรจา
ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) (3) ลงนามในแบบคําขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานที่
จําเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคํา
ขออนุ ญาต เอกสารและหลักฐานที่จําเป็ นและเกี่ยวข้องต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนํ าหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดําเนินการอื่นใดตามที่จําเป็ นเพื่อการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
11. คณะกรรมการบริษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มสี ่วนได้เสียมีมติให้นําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบกําหนดวาระ คือ นายวีระพล ไชยธีรตั ต์ กรรมการ และนายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
12. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้นําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2563 ดังนี้
1. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท และกําหนดค่าเบีย้
ประชุมให้กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมครัง้ ละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้ ต่อ 1 คน และ
2. กําหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจําปี 2563 เป็ นค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อนและ
เชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของบริษทั ในอัตราร้อยละ 0.02 ของกําไรสุทธิประจําปี 2563 โดยให้
คํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ทัง้ นี้ รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกิน 4,000,000 บาท และประธานกรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ใน
อัตราร้อยละ 25
13. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้นําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีบริษทั จาก
บริษทั อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2563 และ
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีมอี ํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองใน
งบการเงินของบริษทั ดังนี้
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176/1,1480 หมูท่ ่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
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1. นายสุรชัย

ดําเนินวงศ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4721 และ/หรือ

2. นางสาวสุนิสา เสมา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7707
และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 1,750,000 บาทต่อปี (รวมงบไตร
มาส)
14. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้นําเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั เิ ปลี่ยนวิธกี ารรับรองรายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้
15. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 10 ชัน้ 2 ของ บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที่
419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5

วาระที่ 6
วาระที่ 7

วาระที่ 8

วาระที่ 9

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ทีป่ ระชุมเมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2562
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2562
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี 2562 สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
พิจารณาการงดจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562
พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารลดทุ น จดทะเบีย นโดยการตัด หุ้น สามัญ จํ า นวน 61,904,796 หุ้น จากเดิม ทุ น
จดทะเบียน 692,007,924 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียน
คงเหลือจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขาย
ให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 61,904,796 หุน้ ซึง่ หุน้ ดังกล่าวสิน้ สุดระยะเวลา
การเสนอขายแล้ว
พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุน้
พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering ) จํานวนไม่เกิน 105,017,188 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
1.00 บาท
พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5
(CWT-W5) จํานวนไม่เกิน 63,010,313 หน่ วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดย
ไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุน้ สามัญเดิม : 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สทิ ธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุน้
พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวน 168,027,501
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท เพื่อรองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General
Mandate) จํานวน 105,017,188 หุน้ และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อ
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5) จํานวน 63,010,313 หน่วย
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บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
176/1,1480 หมูท่ ่ี 1 ถนนสุขมุ วิท ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1
วาระที่ 10. พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจํานวน 168,027,501 หุน้ เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

วาระที่ 12
วาระที่ 13
วาระที่ 14
วาระที่ 15
วาระที่ 16

แบบมอบอํานาจทัวไป
่ (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (Right Offering) และเพื่อ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 5 (CWT-W5)
พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
พิจารณาอนุมตั เิ ปลีย่ นวิธกี ารรับรองรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยทีป่ ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้
พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ

รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซด์ของบริษทั (www.cwt.co.th)
ตัง้ แต่ 15 มิถุนายน 2563 เป็ นต้นไป
16. คณะกรรมการบริษัท มีม ติใ ห้กํา หนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่ม ีส ิท ธิเ ข้า ร่ว มประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2563
(Record Date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
........................................................
(นายวีระพล ไชยธีรตั ต์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูพ้ มิ พ์/ผูท้ าน.................
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