
 

 

 

 

 

หนังสือบอกกลา่วเรยีกประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 

ประจ าปี 2564 

 

 

 

 

บรษิัท คนัทรี่ กรุป๊ โฮลดิ้ งส ์จ ากดั (มหาชน) 
วนัพธุที ่28 เมษายน 2564 

เวลา 10.00 น. 

 
หอ้ง Conservatory Ballroom ชั้น 3 โรงแรมโฟรซี์ซัน่ส ์กรุงเทพฯ รมิแม่น ้าเจา้พระยา 

เลขท่ี 300/1 ถนนเจรญิกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่จะมาประชุม 

โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียน พรอ้มหลกัฐานแสดงตน และหนงัสือมอบฉนัทะ (ถา้มี) 

มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย (สิ่งที่สง่มาดว้ย 9 ของหนงัสือเชิญประชุม) 

 

เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดตอ่เช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดงันั้น เพ่ือเป็นการป้องกนัการแพร่

ระบาดของ COVID-19 และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีอาจจะไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ จงึขอความ

ร่วมมือจากผูถื้อหุน้โปรดมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระเพ่ือออกเสียงลงคะแนนแทนการมาประชุมดว้ยตนเอง 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้มาตรการตา่งๆ เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาด และมีการตรวจวดัอณุหภูมิร่างกายก่อนเขา้ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

งดแจกของที่ระลึก เพื่อใหส้อดคลอ้งตาม 

แนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
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- 9 เมษายน 2564 

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2563 (ในวาระที ่1) 

 2. รายงานประจ าปี 2563 (ในวาระที ่2 และ 3) 

3. ขอ้มลูของกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพือ่เลอืกต ัง้เป็นกรรมการ (ในวาระที ่5) 

 4.  ค านิยามกรรมการอสิระ (ในวาระที ่5) 

 5.  ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัช ี(ในวาระที ่7) 

 6.   รายละเอยีดเบื้องตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั คนัทรี่ กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 

  คร ัง้ที ่4 (CGH-W4) 

 7.   แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F53-4) (ในวาระที ่11) 

 8.   ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เฉพาะทีเ่กี่ยวกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  

 9. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 10. ค าชี้ แจง เรื่อง เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เพื่อ

ลงทะเบยีน และออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 11. แผนทีข่องสถานทีจ่ดัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

  

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดม้ีมติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564  

ในวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง Conservatory Ballroom ชัน้ 3 โรงแรมโฟรซี์ซัน่ส ์กรุงเทพฯ ริมแม่น ้ าเจา้พระยา 

เลขที่ 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 26 มิถนุายน 2563 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2563 และไดจ้ดัท  ารายงานการประชมุดงักลา่วส่งให ้

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลา 14 วนั ตามที่กฎหมายก าหนด นบัแต่วนัทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

พรอ้มท ัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.cgholdings.co.th  

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัเหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

เมื่อวนัที่ 26 มถินุายน 2563 ดงักล่าว รายละเอียดแสดงตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 26 มถินุายน 

2563 ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 

คะแนนเสยีงที่ใช ้

มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

 

 

http://www.cgholdings.co.th/
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วาระที่ 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 

 บริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั ซึ่งเกิดขึ้นประจ าปี 2563 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงาน 

ประจ าปี 2563 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัเหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2563 ของ

บรษิทัฯ รายละเอยีดแสดงในรายงานประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 

คะแนนเสยีงที่ใช ้

วาระนี้ไม่มกีารลงมตจิากผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพือ่ทราบ 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2563 สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

หลกัการและเหตผุล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท  างบการเงนิประจ าปีสิ้นสุดวนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชแีลว้ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัิ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและเหน็ชอบงบการเงนิของบริษทัฯ ประจ าปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดงัมรีายละเอยีด

แสดงในรายงานประจ าปี 2563 ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 หวัขอ้ งบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยงบการเงนิไดผ่้านการ

ตรวจสอบโดย นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6797 ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ  ไชยยศ สอบ

บญัช ีจ ากดั แลว้ เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ า ปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

ซึง่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชแีละไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

                                                                                                                             หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม ปี 2563 งบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ ปี 2563 

สนิทรพัย ์ 9,348,677,960 6,825,450,928 

หนี้สนิ 4,048,718,718 1,019,584,496 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 5,299,959,242 5,805,866,432 

รายไดร้วม 1,418,303,744 140,937,036 

ค่าใชจ่้ายรวม 1,275,341,800 138,722,257 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธสิ  าหรบัปี  142,972,882 8,829,195 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.0351 0.0022 

คะแนนเสยีงที่ใช ้

มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พจิารณาการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนุมตังิดการจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2563 

หลกัการและเหตผุล 

เนื่ องจากในปี  2563 ผลประกอบการของบริษ ัทฯ มีก าไรสุทธิ 8,829,195 บาท หรือคิด เป็นก าไรต่อหุ น้  0.0022 บาท  

ตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 61 ไดก้ าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
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ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส  ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา และจงึน าก าไรส่วนทีเ่หลอืจ่าย

เป็นเงนิปนัผล ประกอบกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทัฯ ก าหนดให ้“ในกรณีปกติ คณะกรรมการบริษทั มนีโยบายทีจ่ะเสนอใหท้ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลประจ าปีใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี ในอตัราทีไ่ม่ต า่กว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกั

ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลประจ าปีแลว้” และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

ขอ้ 59 ก าหนดใหก้ารจ่ายเงนิปนัผลดงักลา่ว ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 

ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมตัิงดการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2563 

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เนื่องจากบริษทัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งส  ารองเงนิสดไวเ้พือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนส าหรบัขยายการด าเนินงานของบริษทั  โดยมี

รายละเอยีด ดงันี้                                             

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2562 ประจ าปี 2563 

1. ก าไรสุทธ ิ(บาท) 46,064,077 8,829,195 

2. การจดัสรรเพือ่เป็นทนุส  ารองตามกฎหมาย (บาท) 2,303,204 441,460 

3. อตัราเงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) งดจ่ายเงนิปนัผล งดจ่ายเงนิปนัผล 

4. รวมเป็นเงนิปนัผลทีต่อ้งจ่ายท ัง้สิ้น (บาท) - - 

5. อตัราเงนิปนัผลต่อก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) - - 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 

441,460 บาท และอนุมตังิดการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2563 

คะแนนเสยีงที่ใช ้

มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

หลกัการและเหตผุล 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 21 ในการประชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1) นายสดาวุธ  เตชะอบุล   ประธานกรรมการ  

2) นายพสุิทธิ์   วริยิะเมตตากลุ  กรรมการ   

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 21 ก าหนดใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท ัง้หมด ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  

โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณากล ัน่กรองรายชื่อกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ นายสดาวุธ  

เตชะอบุล และนายพสุิทธิ์ วริิยะเมตตากุล แลว้เหน็ว่า กรรมการท ัง้ 2 ท่าน มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

มคีุณสมบตัคิรบถว้น และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ/หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง อกีท ัง้ยงัไดป้ฎบิตัหินา้ทีใ่นปีที่ ผ่านมา

เป็นอย่างดแีละมกีารเขา้ร่วมประชมุอย่างสม า่เสมอ ท ัง้นี้  ไม่มผูีถ้อืหุน้เสนอชื่อบคุคลเขา้เลอืกต ัง้เป็นกรรมการ จงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
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ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัแลว้เหน็ว่า กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อท ัง้ 2 ท่านในคร ัง้นี้  ไดผ่้าน

กระบวนการกล ัน่กรองว่า เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ  

มีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดยบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเ้ป็น

กรรมการอสิระ จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง ท ัง้นี้ ไม่มผูีถ้อืหุน้เสนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการ

พจิารณาเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ จงึเหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระท ัง้ 2 ท่าน 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง ท ัง้นี้ รายละเอยีดเกี่ยวกบัอายุ สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัฯ วุฒกิารศึกษา ประสบการณท์  างาน 

และประวตัิการเขา้ประชุมของกรรมการแต่ละท่าน แสดงตามประวตัิกรรมการ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 และค านิยามกรรมการอิสระ 

ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 

คะแนนเสยีงที่ใช ้  

มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2564 

หลกัการและเหตผุล 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 28 ก าหนดใหก้รรมการมี

สทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา โดยกรรมการมสีทิธิไดร้บัเงนิค่าจา้ง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สว ัสดกิาร 

และค่าตอบแทนอืน่ ตลอดจนมสีทิธเิบกิเงนิค่ารบัรองและค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการท างานตามระเบยีบของบรษิทัฯดว้ย จงึเหน็สมควร

เสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาอตัราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุย่อยเปรยีบเทยีบอา้งองิ

กบับรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนัแลว้ เหน็ว่าอตัราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2563 ยงัคงมี

ความเหมาะสม จงึเหน็ควรเสนอพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ในอตัราเดมิเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ดงันี้ 

คา่ตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

1. คา่ตอบแทน 

ต าแหน่ง 

มตทิี่ประชมุผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2562 

(บาท/เดือน) 

มตทิี่ประชมุผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2563 

(บาท/เดือน) 

น าเสนอที่ประชมุผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2564 

(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ 100,000 001 ,000 100,000 

รองประธานกรรมการ 55,000 55,000 55,000 

กรรมการ 45,000 45,000 45,000 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

30,000 30,000 30,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการชดุย่อยอืน่ 

- ประธาน 

- กรรมการ 

 

30,000 

20,000 

 

30,000 

20,000 

 

30,000 

20,000 
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โดยมเีงือ่นไขการจ่ายค่าตอบแทน ดงัต่อไปนี้  

1) การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ใหเ้หมาจ่าย

เป็นรายเดอืนเฉพาะเดอืนทีม่กีารประชมุ  

2) ใหพ้นกังานที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ ไดร้บัค่าตอบแทนในอตัราเดียวกนักบักรรมการบริษทัฯ ท่านอื่น  

ส่วนพนกังานทีด่  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนดงักลา่ว 

3) ใหม้ผีลต ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป หลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

2. บ าเหน็จ 

หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าบ  าเหน็จกรรมการ เป็นดงัต่อไปนี้ 

1) ใหจ่้ายเงนิบ  าเหน็จกรรมการไดไ้ม่เกิน 4 เท่าของอตัราค่าตอบแทนรายเดือน โดยใหป้ระธานคณะกรรมการชุดย่อย 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการดา้นการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีไดร้บัเงนิบ  าเหน็จเพิม่อกี 1 เท่าของ

อตัราค่าตอบแทน 

2) ใหค้ านวณค่าบ าเหน็จกรรมการทีท่กุท่านจะไดร้บัตามสดัส่วนการเขา้ประชมุในปี 2564 ดงันี้ 

ก) เขา้ประชมุมากกว่ารอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 100 ของอตัราเงนิบ  าเหน็จทีค่  านวณได ้

ข) เขา้ประชมุนอ้ยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 50 ของอตัราเงนิบ  าเหน็จทีค่  านวณได ้

ค) กรรมการทีม่สีทิธิไดร้บัเงนิบ  าเหน็จจะตอ้งปฏบิตัหินา้ทีใ่นต าแหน่งกรรมการตลอดท ัง้ปี 2564 (วนัที ่1 มกราคม – 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

3. ผลประโยชน์อืน่ๆ ไม่ม ี

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งไดแ้ก่ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการดา้นการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ 

ท ัง้นี้ ใหม้ผีลใชบ้งัคบัต ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2564 เป็นตน้ไป  

คะแนนเสยีงที่ใช ้

มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 

หลกัการและเหตผุล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55 ที่ก าหนดให ้

ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี  โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษทั โดยในปีนี้ ฝ่ายจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษทั

ส  านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี ดงัมรีายชื่อต่อไปนี้ 

1) นางพูนนารถ เผ่าเจรญิ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5238 และ/หรอื 

2)  นางสาววสิสุตา จรยิธนากร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3853 และ/หรอื 

3)  นางสาวมณี รตันบรรณกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5313 และ/หรอื 

4) นางสาวสนิีนารถ จริะไชยเขือ่นขนัธ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6287 

  ท ัง้นี้ ขอ้มลูประวตั ิและประสบการณท์  างานของผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 
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ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอื่น

ของ บรษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั ท  าหนา้ทีแ่ทน 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชสี  าหรบัปี 2564 เป็นเงนิจ านวน 950,000 บาท ต่อปี 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อดงักลา่วขา้งตน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และ/หรอืมส่ีวนได ้

เสยีกบับรษิทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว อกีท ัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั 

มมีาตรฐานการท างานทีด่ี มคีวามน่าเชื่อถอื โดยบริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) หรือ “บริษทัย่อย” ไดพ้จิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบ

บญัชสีงักดับรษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั ดว้ยเช่นเดยีวกนั  

ส าหรบัค่าสอบบญัชทีีเ่สนอส าหรบัปี 2564 เป็นการเสนอค่าสอบบญัชีส  าหรบักลุ่มบรษิทั (บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย) โดยค่าสอบบญัชี

ในส่วนของบรษิทัฯ เป็นเงนิจ านวน 950,000 บาท ซึง่ลดลงจากค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 จ านวน 230,000 บาท โดยค่าสอบบญัชดีงักลา่วยงั

ไม่รวมค่าบรกิารอืน่ (Non-audit Fee) ทีบ่รษิทัฯ จะจ่ายตามจรงิ จงึเหน็ว่าค่าสอบบญัชอียู่ในอตัราทีเ่หมาะสม 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงึเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งต ัง้

ผูส้อบบญัชีจากบรษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยก าหนดค่าสอบบญัชเีป็น

เงนิจ านวน 950,000 บาท โดยมขีอ้มลูประกอบการพจิารณา ดงันี้ 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา ปี 2563 ปี 2564 

ส านกังานสอบบญัช ี บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั บรษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั 

ค่าบรกิารสอบบญัช ี(Audit Fee) บาท 1,180,000 950,000 

ค่าบรกิารอืน่ (Non Audit Fee) บาท - - 

ชื่อผูส้อบบญัช/ีจ านวนปีของการเป็นผูส้อบบญัชี นายวลัลภ  วไิลวรวทิย ์/ ปีที ่4 นางพูนนารถ เผ่าเจรญิ / ปีที ่1 

คะแนนเสยีงที่ใช ้  

มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตดั

หุน้ที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 361,364,860 หุน้ มูลคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

หลกัการและเหตผุล 

ตามทีใ่บส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษทั คนัทรี่ กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่2 (CGH-W2) ไดพ้น้สภาพจาก

การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 2561 จงึท  าใหม้หีุน้สามญัเพิม่ทนุคงเหลอืจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบส าคญัแสดง

สทิธ ิCGH-W2 จ านวน 361,364,860 หุน้ 

และเนื่องจากบริษทัฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่จะไดน้ าเสนอต่อไปในวาระที่ 11 นัน้ ภายใต ้

พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ก าหนดว่า บริษทัจะเพิ่มทุนที่จดทะเบยีนโดยการออกหุน้ใหม่ ซึ่งจะกระท าได ้

ต่อเมือ่หุน้ท ัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรอืในกรณีทีหุ่น้ยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุน้ทีเ่หลอืตอ้งเป็นหุ น้ทีอ่อกเพือ่

รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ และจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดยมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า

สามในสีข่องจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด บริษทัฯ จึงตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  จากทุนจดทะเบยีนเดิม 

5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จ านวน 361,364,860 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้

ละ 1 บาท ดงันี้ 

1) หุน้เพือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ของบรษิทัฯ (CGH-W2)   จ านวน   361,364,860 หุน้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิลดทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ 

จ านวน 361,364,860 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ตามรายละเอยีดดงักลา่วขา้งตน้ 

คะแนนเสยีงที่ใช ้  

มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ 

หลกัการและเหตผุล 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้  เพื่อพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติม

หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีนจ านวน 5,451,162,842 บาท  (-หา้พนัสีร่อ้ยหา้สบิเอด็ลา้นหนึ่งแสนหกหมืน่สองพนัแปดรอ้ยสีส่บิสองบาทถว้น-) 

แบ่งออกเป็น  5,451,162,842 หุน้    (-หา้พนัสีร่อ้ยหา้สบิเอด็ลา้นหนึ่งแสนหกหมืน่สองพนัแปดรอ้ยสีส่บิสองหุน้-)  

มลูค่าหุน้ละ                 1  บาท  (-หนึ่งบาท-) 

โดยแยกออกเป็น   

หุน้สามญั  5,451,162,842 หุน้   (-หา้พนัสีร่อ้ยหา้สบิเอด็ลา้นหนึ่งแสนหกหมืน่สองพนัแปดรอ้ยสีส่บิสองหุน้-) 

หุน้บรุมิสทิธ ิ        -          หุน้   ( - )” 

ท ัง้นี้  ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหม้อี  านาจจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ณ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์รวมถงึมอี  านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าหรอืด าเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าส ัง่ของนายทะเบยีน 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ คณะกรรมการบริษทัเหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา

อนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ตามรายละเอยีดดงักลา่วขา้งตน้ 

คะแนนเสยีงที่ใช ้  

มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของบริษัทฯ คร ัง้ที่ 4 (CGH-W4) จ านวนไม่เกิน 

1,001,386,220 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดิมตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

หลกัการและเหตผุล 

เพือ่เป็นการตอบแทนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ บริษทัฯ จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ คร ัง้ที ่4 

(CGH-W4) จ านวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัฯ ตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ซึ่งปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัฯ ณ วนัทีต่ามทีจ่ะก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัฯ จะออกใบส าคญัแสดงสทิธดิงักลา่วตามสดัส่วนการถอืหุน้ ในอตัราส่วน 

4 (สี)่ หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยไม่คิดมลูค่า ซึ่งเศษทีห่ารไม่ลงตวัจะปดัทิ้ง โดยอตัราการใชส้ทิธขิองใบส าคญั
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แสดงสทิธ ิ1 (หนึ่ง) หน่วยมสีทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ได ้1 (หนึ่ง) หุน้ ราคาใชส้ทิธหิุน้ละ 1.25 บาท ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมา

ดว้ย 6. 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้

สามญัของบริษทัฯ คร ัง้ที ่4 (CGH-W4) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมตามสดัส่วนการถอืหุน้ ตามทีเ่สนอ และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ

บริษทั เป็นผูม้อี  านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและรายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยรวมถงึการจดัสรรใบส าคญัแสดง

สทิธิ การเขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง รวมท ัง้ ด  าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็น และสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบั

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินคร ัง้นี้  ซึ่งรวมถงึการน าใบส าคญัแสดงสทิธแิละหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใช ้

สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักล่าว เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขอ

อนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

คะแนนเสยีงที่ใช ้  

มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการ

ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,001,386,220 หุน้ มูลคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

หลกัการและเหตผุล 

เพื่อเป็นการรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ คร ัง้ที่ 4 (CGH-W4) จ านวนไม่เกิน 

1,001,386,220 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัฯ ท าใหม้คีวามจ าเป็นตอ้งเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จงึขอเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

เพือ่พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทนุจดทะเบยีนเดมิ จ านวน 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการ

ออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน 1,001,386,220 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 

1,001,386,220 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 

1,001,386,220 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท พรอ้มแบบรายงานการเพิม่ทนุ F53-4 ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7. 

คะแนนเสยีงที่ใช ้  

มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

วาระที่ 12 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ 

หลกัการและเหตผุล 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติม

หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 

 “ขอ้ 4  ทนุจดทะเบยีนจ านวน  6,452,549,062 บาท (-หกพนัสีร่อ้ยหา้สบิสองลา้นหา้แสนสีห่มืน่เกา้พนัหกสบิสองบาทถว้น-) 

 แบ่งออกเป็น  6,452,549,062 หุน้  (-หกพนัสีร่อ้ยหา้สบิสองลา้นหา้แสนสีห่มืน่เกา้พนัหกสบิสองหุน้-)  

มลูค่าหุน้ละ       1 บาท (-หนึ่งบาท-) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุน้สามญั    6,452,549,062 หุน้ (-หกพนัสีร่อ้ยหา้สบิสองลา้นหา้แสนสีห่มืน่เกา้พนัหกสบิสองหุน้-) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ   -     หุน้  ( - )” 
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ท ัง้นี้  ใหบุ้คคลที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหม้อี  านาจจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ณ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์รวมถงึมอี  านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าหรอืด าเนินการใดๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าส ัง่ของนายทะเบยีน 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัเหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา

อนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 ตามรายละเอยีดดงักลา่วขา้งตน้ 

คะแนนเสยีงที่ใช ้  

มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

วาระที่ 13 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 1,001,386,220 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุน้

สามญัของบริษทั CGH-W4 

หลกัการและเหตผุล 

สบืเนื่องจากวาระที ่11 เรื่องพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ จากทนุจดทะเบยีนเดมิ จ านวน 5,451,162,842 บาท 

เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน 1,001,386,220 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการใชส้ทิธิตาม

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั คร ัง้ที ่4 (CGH-W4)  

จงึขอเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ จ านวน 1,001,386,220 หุน้ เพือ่รองรบัการใชส้ทิธิ

ตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั CGH-W4 ดงักลา่ว 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการเหน็สมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษทัฯ  จ านวนไม่เกิน

1,001,386,220 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมรีายละเอยีดเป็นไปตามทีเ่สนอขา้งตน้ 

คะแนนเสยีงที่ใช ้  

มตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 14 เรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 
 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดวนัทีก่  าหนดรายชื่อผูม้สีทิธิเขา้ร่วมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

(Record Date) ในวนัที ่15 มนีาคม 2564 

 ท ัง้นี้  เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุขไดอ้อกประกาศใหโ้รค COVID-19 เป็นโรคตดิต่ออนัตราย ดงันัน้ เพือ่เป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 และอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีอ่าจจะไม่สะดวกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง บรษิทัฯ จงึขอความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้โปรดมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการ

อสิระเพือ่ออกเสยีงลงคะแนนแทนการมาประชมุดว้ยตนเอง โดยผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามเกี่ยวกบัการประชมุผูถ้อืหุน้มาถงึคณะกรรมการของ

บรษิทัฯ ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษิทัฯ จะเปิดรบัค าถามจากผูถ้อืหุน้ถงึวนัศุกรท์ี ่23 เมษายน 2564 

 อนึ่ง หากท่านไม่สามารถมาร่วมประชุมได ้และประสงคจ์ะแต่งต ัง้บคุคลอืน่ซึง่บรรลุนิตภิาวะแลว้ เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทน

ในการประชุมคร ัง้นี้  โปรดกรอกรายละเอยีดและลงลายมอืชื่อในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก หรือแบบ ข ตามทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มนี้แบบใดแบบ

หนึ่งเท่าน ัน้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 หรือในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งต ัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ สามารถดาวนโ์หลดหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.cgholdings.co.th ท ัง้นี้  บรษิทัฯ 

ขอความร่วมมอืจากท่านโปรดส่งหนังสอืมอบฉนัทะพรอ้มส าเนาบตัรประชาชน หรือเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งมายงับรษิทัฯ เพือ่แสดงความเป็นผูถ้อื

หุน้ หรอืผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ ภายในวนัศุกรท์ี ่23 เมษายน 2564 โดยจดัส่งมาที ่

 

http://www.cgholdings.co.th/
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 สายเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย 

 บรษิทั คนัทรี่ กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั(มหาชน) 

 132 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์3 ช ัน้ 20 ถนนวทิยุ แขวงลมุพนิี 

 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 หมายเลขโทรศพัท ์0 2256 7999 ต่อ 1707, 1709 

 หมายเลขโทรสาร 0 2256 7888 

 Email address: CompanySec@cgholdings.co.th 

หากท่านประสงคท์ีจ่ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าบรษิทัฯ มกีรรมการอสิระ ซึง่มไิดม้คีวามสมัพนัธท์างเครือ

ญาติกบัผูบ้ริหารหรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมถึงไม่เป็นผูท้ี่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ และไม่มี

ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ  ดงันี้ 

1) นายนิพนธ ์วิสิษฐยุทธศาสตร ์กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ 81 ปี อยู่บา้นเลขที่ 307/ข         

หมู่ที ่2 ต าบลป่าโมก อ าเภอเมอืงป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 

มส่ีวนไดเ้สยีในวาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

2) พลต ารวจเอกวรีพงษ ์ช่ืนภกัดี กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี อยู่บา้นเลขที ่79/307 ถนนปญัญา

อนิทรา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

มส่ีวนไดเ้สยีในวาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

3) นางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี อยู่บา้นเลขที่ 18 ซอยบางแค 3        

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

มส่ีวนไดเ้สยีในวาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

 

ท ัง้นี้  ในการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ โปรดระบุชื่อและรายละเอยีดของกรรมการอย่างนอ้ย  2 คน เนื่องจากกรณีที่กรรมการ 

ท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมได ้กรรมการคนทีเ่ขา้ประชุมจะไดเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

แทนท่านได ้ 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  

ณ หอ้ง Conservatory Ballroom ชัน้ 3 โรงแรมโฟรซี์ซัน่ส ์กรุงเทพฯ ริมแม่น ้ าเจา้พระยา เลขที่ 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รายละเอยีดแสดงตามแผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชมุ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 โดยบรษิทัฯ จะเปิดใหท้่านผูถ้อื

หุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได ้ต ัง้แต่เวลา 9.00 น. ของวนั

ประชมุ เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีนโปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 มาในวนัประชมุผู ้

ถอืหุน้ดว้ย 

 

 

 ขอแสดงความนบัถอื 

  

 

 (  นายสดาวุธ เตชะอบุล  ) 

  ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

บริษทั คนัทรี่ กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัศกุรท์ี่ 26 มิถนุายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งประชมุ อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 11 

เลขที่ 132 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชมุ จ านวน 8 ทา่น คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 88.88 ของกรรมการท ัง้หมด 

1. นายสดาวุธ เตชะอบุล ประธานกรรมการ 

2. นายสุรพล ขวญัใจธญัญา รองประธานกรรมการ  

3. นายนิพนธ ์ วสิษิฐยุทธศาสตร ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. พลต ารวจเอกวรีพงษ ์   ชื่นภกัด ี กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

5. นางจติรมณี  สุวรรณพูล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

6. นางสาวจฬุารตัน ์ สุธธีร กรรมการ 

7. นายทอมมี ่ เตชะอบุล กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

8. นายพสุิทธิ์ วริยิะเมตตากลุ กรรมการ  
 

กรรมการผูล้าประชมุ 

1. นายเดช น าศิรกิลุ กรรมการอสิระ  
  

ผูบ้ริหารที่เขา้ร่วมประชมุ 

1.  นายวรเดช สุฤชกุลุ ผูบ้รหิารสูงสุดสายบญัชแีละการเงนิ 

2.  นางสาวชธุดิา     ศิรเิลศิพรไชย      ผูอ้  านวยการ สายบญัชแีละการเงนิ 

3.  นายพทิกัษพ์ล   รุ่งโรจนสุ์วรรณ ผูอ้  านวยการ สายเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 

1.  นางสาวพรประภา  ศกัดิ์ถาวรเลศิ ผูส้อบบญัช ีบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั  

2.  นางสาวฐตินินัท ์  ดวงขวญั ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั เจท ีลเีกิ้ล จ ากดั ท  าหนา้ทีร่่วมสงัเกตการณ์

ในการประชมุและเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนน 

นายพิทกัษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ เลขานุการบริษทั รายงานว่า  การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ในคร ัง้นี้  บริษทัฯ  

ไดจ้ดัใหม้มีาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ตามนโยบายของรฐับาล และปฏิบตัติามค าแนะน าของ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดงันี้ 

1. จดัใหม้ีจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนก่อนเขา้หอ้งประชุม หากผู ้ถือหุน้ท่านใดมีไข ้ 

ไอ หรือจาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่ใหผู้ถ้ือหุน้ท่านนัน้เขา้ประชุม และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยั

ตลอดเวลาทีเ่ขา้ประชมุ 

2. จดัเตรยีมจดุใหบ้รกิารเจลแอลกอฮอลใ์หแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุอย่างเพยีงพอ  

3. ลดความแออดัของสถานที่ประชุม โดยใชม้าตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social-Distancing) ดว้ยการจดัเกา้อี้ ใหเ้วน้

ระยะห่างอย่างนอ้ย 1 เมตร 

 ณ  เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู ถ้ือหุ น้ ที่ม าประชุมด ว้ยตน เองและผู ท้ี่ ร ับมอบฉันทะเข า้ร่วมประชุม  จ านวน  135 ราย  

เป็นจ านวน 3,031,564,620 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 75.68 ของหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 
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นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ ซึ่งท  าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ประธานที่ประชุม”)  

ไดก้ลา่วเปิดการประชมุ และมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั แจง้องคป์ระชมุและชี้แจงข ัน้ตอนการประชมุและหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนในแต่ละ

วาระ เพือ่ใหก้ารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ด  าเนินไปอย่างเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  

เลขานุการบรษิทั ไดช้ี้แจงข ัน้ตอนการประชมุและหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงันี้  

1. ขัน้ตอนการประชมุ 

ในการประชุมจะมกีารด าเนินการประชุมเรียงตามวาระทีแ่จง้ไวต้ามหนงัสอืเชญิประชมุ โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้รายละเอยีด

ของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน 

2. สทิธิในการแสดงความเหน็ 

หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้คดิเหน็ หรอืขอ้ซกัถาม กรุณายกมอืขึ้นพรอ้มแจง้ชื่อ จากนัน้ใหผู้ถ้อืหุน้แจง้ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้ซกัถาม เพื่อให ้

ทีป่ระชมุตอบขอ้ซกัถามดงักลา่ว 

 1) การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระใหน้บัหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้อืหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีง

อย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยจะไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้

  2) ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสยีง

ของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใด ไม่เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ถอืเป็นการ

ลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบไุวไ้ม่

ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถงึกรณีทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธทิีจ่ะพจิารณา และลงคะแนนเสยีงแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

3) ส  าหรบัใบคะแนนในส่วนที่เหน็ดว้ย ซึ่งไม่ไดเ้ก็บระหว่างวาระการประชุม ขอใหท้กุท่านส่งคืนหลงัจากจบการประชุม ณ บริเวณ

ทางออกของหอ้งประชมุ 

3. วธิีปฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 

1) ประธานทีป่ระชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถามความเหน็จากทีป่ระชมุว่า

ผูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

2) หากไม่มผูีไ้ม่เหน็ดว้ยและ/หรืองดออกเสยีง ใหถ้อืว่าที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทส์  าหรบัวาระนัน้ แต่หากมผูีไ้ม่เหน็ดว้ยและ/

หรืองดออกเสยีง ผูน้ ัน้ตอ้งแจง้ชื่อนามสกุลและจ านวนเสยีงในบตัรลงคะแนนและส่งใหเ้จา้หนา้ที ่เพือ่น าจ านวนเสยีงของผูไ้ม่

เหน็ดว้ยและ/หรืองดออกเสยีงนัน้ไปหกัออกจากจ านวนเสยีงของผูเ้ขา้ร่วมประชมุท ัง้หมด เมือ่ไดค้ะแนนสุทธเิท่าไหร่ ก็จะถอื

เป็นคะแนนเสยีงในการพจิารณาวาระนัน้ ยกเวน้วาระทีม่ผูีร้อ้งขอใหล้งคะแนนเสยีงดว้ยวธิกีารอืน่ 

3) ประธานที่ประชุมจะแถลงคะแนนเสยีงที่ใชใ้หท้ี่ประชุมทราบเป็นรายวาระ ยกเวน้กรณีเจา้หนา้ที่นบัคะแนนล่าชา้ ประธานที่

ประชมุจะด าเนินการประชมุต่อไปและจะแจง้มตใิหท้ีป่ระชมุทราบเมือ่เจา้หนา้ทีด่  าเนินการรวบรวมคะแนนแลว้เสร็จ 

4. การสง่ค าถามลว่งหนา้ 

บริษทัฯไดป้ระกาศผ่านเวปไซตข์องบริษทัฯ ในการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับริษทัฯ ภายในวนัที่  24 

มิถุ น ายน  2563 ได ้ที่  ส าย เล ข านุ ก ารบ ริษ ัท แ ละกฎหม าย  ห รือ CompanySec@cgholdings.co.th ซึ่ ง ใน ช่ ว ง เวล าด ังก ล่ าว  

ไม่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดส่งค าถามมายงับรษิทัฯ 

5. การเผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ  

ท ัง้นี้  เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึรายละเอยีดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในคร ัง้นี้  บริษทัฯ ไดท้  าการเผยแพร่หนงัสอืเชิญ

ประชุมท ั้งภ าษาไทยและภาษาอ ังกฤษ ไวบ้น  website พรอ้มท ั้งแจ ง้ข่ าว ต่อตลาดหล ักทร ัพย์แห่ งประเทศไทย ต ั้งแ ต่ ว ันที ่ 

22 พฤษภาคม 2563 
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6. ตวัแทนผูถ้อืหุน้รายยอ่ย  

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจงึขออาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้รายย่อย เพือ่เป็นตวัแทนอสิระ และเป็นคนกลางในการ

ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง โดยม ีนายจกัรา สอาดเทยีม ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ อาสาเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้รายย่อยในการเขา้ร่วม

สงัเกตการณก์ารตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง   

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษทัไดร้ายงานเกี่ยวกบัความคืบหนา้ของการขอรบัรองในโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นทุจริตว่า ตามที่บริษทัฯ ไดย้ื่นขอใหค้ณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ พิจารณาใหก้ารรบัรองในไตรมาสที่ 3/2561 นัน้ 

คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัฯิ ไดม้มีตใิหก้ารรบัรองบรษิทัฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยบรษิทัฯ ไดร้บัมอบใบประกาศแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปั

ชนัในภาคเอกชนไทย เมือ่วนัองัคารที ่26 กมุภาพนัธ ์2562 ทีผ่่านมา 

จากนัน้ ประธานทีป่ระชุมไดก้ล่าวเปิดด าเนินการประชุม และไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า ตามที ่เลขานุการบริษทัไดร้ายงานใหท้ราบว่ามผูี ้

ถอืหุน้เขา้ร่วมประชมุครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แลว้ จงึไดเ้ริ่มด าเนินการประชมุตามวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2562 

  ประธานที่ประชุมไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 26 

เมษายน 2562 และไดจ้ดัท  ารายงานการประชุมดงักล่าวส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน

ระยะเวลา 14 ว ัน  ตามที่กฎหมายก าหนด นับแ ต่ว ันที่ป ระชุมสาม ัญ ผู ถ้ือหุ น้  พ รอ้มท ั้ง เผยแพ ร่ทางเว็บ ไซต์ของ  

บรษิทัฯ www.cgholdings.co.th 

  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2562 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2562 ดงักล่าว รายละเอยีดแสดงตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2562 

   เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานทีป่ระชุม จงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้  โดยแจง้ว่าในวาระนี้ 

คะแนนเสยีงทีใ่ชเ้ป็นไปตามคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง

ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มตทิี่ประชมุ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,031,564,620 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 

  ประธานที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรายงานผลการด าเนินงานใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ซึ่งอยู่ในรายงาน

ประจ าปี 2562 เรียบรอ้ยแลว้ อีกท ัง้ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ประจ าปี 2562 เพือ่ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ ประธานทีป่ระชุมจงึขอมอบหมายให ้นายทอมมี ่เตชะอบุล กรรมการและประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงาน  

  นายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รายงานว่า ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่บริษทัฯ มีการปรบั

โครงสรา้ง ซึ่งต ัง้เป้าหมายในการท าธุรกจิเกี่ยวกบัการลงทนุในบรษิทัอืน่ๆ ซึง่จะสามารถสรา้งผลก าไรใหแ้ก่บรษิทัฯ และท าใหบ้รษิทัฯ 

เตบิโตไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่งการด าเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ การลงทนุระยะส ัน้เพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษทัฯ และ

http://www.cgholdings.co.th/
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ส่วนของการลงทุนในบริษทัอื่นๆ ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงเพื่อจะน าไปสู่การสรา้งผลก าไรใหก้บับริษทัฯ มากยิ่งขึ้น และการ

บรหิารธุรกจิภายใตเ้ครอืข่ายของบรษิทัฯ ทีไ่ดท้  าการลงทนุไปแลว้ เพือ่บรหิารใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุดและใหเ้กดิผลก าไรมากทีสุ่ด  

  ส าหรบัโครงสรา้งในปัจจุบนัไม่ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัอื่น ซึ่งหลกัๆ  

มที ัง้สิ้น 4 บริษทั อนัไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) “CGS” ท าธุรกิจเกี่ยวกบัหลกัทรพัย ์บรษิทั คนัทรี่ กรุป๊ 

ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) “CGD” เป็นบริษทัพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั 

(มหาชน) “MFC” เป็นบรษิทับรหิารจดัการกองทนุ และบรษิทั ผาแดง อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) “PDI” เป็นบริษทัเกี่ยวกบัพลงังาน

ทดแทนและท าธุรกจิเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัยด์ว้ย    

   โดยโครงสรา้งการถอืหุน้ของบริษทัฯ ถอืหุน้ของกลุ่มบริษทัในเครือในสดัส่วนทีไ่ม่เท่ากนั โดยถอืหุน้อยู่ใน CGS จ านวน

รอ้ยละ 99.31 ถอืหุน้อยู่ใน CGD จ านวนรอ้ยละ 9.05 ส่วน MFC และ PDI ถอืหุน้อยู่ประมาณ รอ้ยละ 25 โดยส่วนใหญ่บริษทัฯ 

และกลุ่มบรษิทัในเครอืมส่ีวนของทนุทีเ่พยีงพอและจ านวนหนี้สนิไม่มาก ยกเวน้ในส่วนของ CGD ทีม่หีนี้สนิต่อทนุสูง ซึง่เป็นผลมา

จากที ่CGD ลงทนุในการสรา้งโครงการทีม่ขีนาดใหญ่ จงึมภีาระหนี้สนิมากขึ้นตามขนาดของโครงการ    

   ส าหรบัผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมสิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ของบริษทั คนัทรี่ กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั 

(มหาชน) “CGH” มผีลการด าเนินงานเป็นก าไรอยู่ที ่84 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2561 ทีม่ผีลขาดทนุอยู่ที ่35 ลา้นบาท มรีายไดร้วม

ในปี 2562 อยู่ที ่1,076 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2561 ทีม่รีายไดร้วมอยู่ที ่671 ลา้นบาท ซึ่งหากดูตามสดัส่วนของรายไดร้อ้ยละ 52 

มาจากค่านายหนา้เป็นส่วนใหญ่ มค่ีาใชจ่้ายรวม 992 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ทีม่ค่ีาใชจ่้ายรวมอยู่ที ่652 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไป

ตามสดัส่วนของรายไดท้ีเ่พิ่มขึ้น โดยมตีน้ทนุดา้นผลประโยชนพ์นกังานเพิ่มขึ้นมาจาก 352 ลา้นบาทเป็น 489 ลา้นบาทในปี 2562 

และมตีน้ทนุดา้นค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารเพิม่ขึ้นจาก 93 ลา้นบาทเป็น 157 ลา้นบาทในปี 2562  

   บริษทัฯ มสีนิทรพัยร์วมอยู่ที่ 8,825 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีสนิทรพัยร์วมอยู่ที่ 9,160 ลา้นบาท มหีนี้ สนิที่มี

ดอกเบี้ยรวมอยู่ที่ 1,305 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มหีนี้สนิที่มดีอกเบี้ยรวมอยู่ที่ 1,248 ลา้นบาท มส่ีวนของทุนอยู่ที่ 5,761 

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 ทีม่ส่ีวนของทนุอยู่ที ่5,887 ลา้นบาท 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการของ CGH ในปี 2562 บริษทัฯ มรีายไดร้วมอยู่ที ่221 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มรีายได ้

รวมอยู่ที ่195 ลา้นบาท เป็นผลมาจากบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิปนัผลจาก CGS จ านวน 90 ลา้นบาท รวมถงึไดร้บัก าไรจากการลงทนุและ

ตราสารอนุพนัธจ์  านวน 54 ลา้นบาท มค่ีาใชจ่้ายรวมอยู่ที ่175 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มค่ีาใชจ่้ายรวมอยู่ที่ 153 ลา้นบาท 

เป็นผลมาจากค่าใชจ่้ายทางภาษทีี่เพิม่ขึ้น จงึท  าใหบ้รษิทัฯ มกี าไรสุทธใินปี 2562 อยู่ที ่46 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2561 ทีม่กี  าไรสุทธิ

อยู่ที ่42 ลา้นบาท  

   ในส่วนของทนุไม่ไดม้กีารเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส  าคญั บรษิทัฯ มส่ีวนของทนุอยู่ที ่6,260 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 ที่

มส่ีวนของทนุอยู่ที ่6,435 ลา้นบาท เป็นผลมาจากมลูค่าของหลกัทรพัยท์ีล่ดลงตามราคาตลาด ซึ่งท  าใหใ้นปี 2562 มอีตัราส่วนหนี้สนิ

ทีม่ดีอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 0.23   

    โดยเนื่องจากปีนี้ จดัประชุมผูถ้อืหุน้ในช่วงเดือนมิถุนายน จึงขอรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จากงบ

การเงนิรวม บรษิทัฯ มรีายไดอ้ยู่ที ่358 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากไตรมาส 1 ของปี 2562 ทีม่รีายไดร้วมอยู่ที ่203 ลา้นบาท จงึส่งผลใหม้ี

ก าไรสุทธิจ  านวน 87 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัไตรมาส 1 ของปี 2562 ทีม่กี  าไรสุทธิอยู่ที ่8 ลา้นบาท เป็นผลมาจากผลการด าเนินงาน

ของ CGS ท าไดค่้อนขา้งดใีนส่วนของค่านายหนา้ซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ โดยเฉพาะในส่วนของสญัญาซื้อขาย

ลว่งหนา้ CGS มส่ีวนแบ่งการตลาดอยู่ในอนัดบั 2 หรอื 3 ของตลาด จงึคาดการณ์ว่าในปีนี้ผลการด าเนินงานค่อนขา้งโดดเด่นและ

เป็นไปในทศิทางทีด่ขีึ้น 

  ส าหรบังบเฉพาะกิจการเปรียบเทยีบระหว่างไตรมาสที ่1 ของปี 2562 และปี 2563 บริษทัฯ มรีายไดร้วมในไตรมาสที่ 1 

ของปี 2563 จ านวน 23 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 ที่มรีายไดร้วมอยู่ที่ 38 ลา้นบาท มค่ีาใชจ่้ายรวมจ านวน 23 

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ทีม่ค่ีาใชจ่้ายรวมอยู่ที่ 48 ลา้นบาท ส่งผลใหม้ผีลขาดทนุอยู่ที ่1 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ทีม่ผีลการ

ด าเนินงานขาดทนุอยู่ที ่10 ลา้นบาท 
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   ส าหรบังบการเงนิรวมเปรียบเทยีบระหว่างไตรมาสที ่1 ของปี 2563 กบัสิ้นปี 2562 บริษทัฯ มสีนิทรพัยร์วมอยู่ที ่9,125 

ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากสิ้นปี 2562 ทีม่ ี8,825 ลา้นบาท มส่ีวนของทนุอยู่ที ่5,148 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากสิ้นปี 2562 ทีม่ส่ีวนของทนุอยู่

ที ่5,761 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการดอ้ยค่าจากภาวะตลาด เนื่องจากบริษทัฯ มกีารลงทนุในบริษทัอื่นๆ ทีเ่ป็นการลงทนุระยะยาว 

และผลกระทบทีเ่กดิจากวกิฤตโิควดิ-19 ท าใหร้าคาตลาดปรบัตวัลงมาก อย่างไรก็ตามหากดูในส่วนของอตัราส่วนหนี้สนิทีม่ดีอกเบี้ย

ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ยงัถอืว่าอยู่ในเกณฑท์ีค่่อนขา้งต า่ อยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 0.18  

   ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารยงัไดน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุเกี่ยวกบัแผนงานของบรษิทัในเครอือย่าง CGS ในปี 2562 CGS มผีล

การด าเนินงานทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่อง สามารถขยายทมีงานในส่วนของธุรกจินายหนา้ซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายลว่งหนา้ซึ่ง

ถอืว่าอยู่ในเกณฑท์ี่สูง อกีท ัง้ยงัขยายธุรกิจทีม่อีตัราก าไรสูงเพิม่เติม อาท ิSBL, DMA , ELN (Equity Linked Notes) มรีายได ้

ค่าธรรมเนียมที่ไม่ใช่จากส่วนของนายหนา้ซื้อขายหลกัทรพัยท์ี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น รายไดจ้ากที่ปรึกษาทางการเงนิ และ

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์เป็นตน้ อกีท ัง้ในปี 2562 CGS ยงัไดท้  าหนา้ทีเ่ป็นเจา้ภาพในการจดัประชมุนานาชาต ิGAP 

หรอื Global Alliance Partners ซึง่เป็นสมาคมทีเ่ป็นพนัธมติรดา้นวาณิชธนกจิสากลอกีดว้ย 

   ส าหรบัเป้าหมายในปี 2563 ของ CGS คอืขยายรายไดจ้ากธุรกจินายหนา้และธุรกิจทีไ่ม่ใช่นายหนา้ และจดัหาทมีงานดา้น

การตลาดทีม่ผีลงานดเีป็นทีน่่าพอใจ และมฐีานลูกคา้ทีม่ ัน่คง รวมถงึเปิดตวั Wealth App ทีม่คีวามสามารถในการซื้อขายส าหรบั

หน่วยลงทุนของกองทุน หรือพนัธบตัรต่างๆ ซึ่งท  าใหลู้กคา้สะดวกมากขึ้นในการดูขอ้มูลสถานะของหลกัทรพัย ์สญัญาซื้อขาย

ลว่งหนา้ และหน่วยลงทนุต่างๆ อกีดว้ย  

   PDI ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกบั Solar Farm ทีป่ระเทศไทยและประเทศญี่ปุ่ น มขีนาดรวมท ัง้สิ้นจ านวน 50 เมกกะวตัต ์PDI 

ผ่านช่วงเวลาในการปรบัโครงสรา้งมานาน เนื่องจากธุรกิจเหมอืงหยุดไปเมื่อ 2 ปีที่แลว้ ปีที่ผ่านมาไดห้ยุดธุรกรรมซื้อขายสงักะส ี

ดงันัน้ สิง่ทีว่างแผนไวส้  าหรบั PDI คอืใหเ้ตรียมสภาพของทรพัยส์นิทีม่ที ัง้หมดใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มขาย ซึง่ PDI มทีรพัยส์นิหลาย

อย่าง ไม่ว่าจะเป็นทีด่นิทีจ่งัหวดัระยอง หรือจงัหวดัตาก ซึ่ง PDI มสีถานะเงนิสดทีด่มีาก จ านวนประมาณ 2,800 ลา้นบาท ซึ่งหาก

น าไปลงทนุจะท าใหเ้กดิผลก าไรมากขึ้นไดใ้นอนาคต  

   MFC บริษทัฯ ถอืหุน้อยู่ใน MFC มานานและบรษิทัฯ รบัทราบมาโดยตลอดว่า MFC สามารถสรา้งผลก าไรไดเ้ป็นอย่าง

ด ีมมีลูค่าทรพัยส์นิภายใตก้ารจดัการสุทธอิยู่ที ่450,022 ลา้นบาท และไดม้กีารเปลีย่นผูบ้รหิารใหม่ในปีทีผ่่านมา โดยจะลดค่าใชจ่้าย 

และเตรียมผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพือ่น าเสนอแก่นกัลงทนุ ซึง่คาดการณไ์วว้่าทมีผูบ้รหิารใหม่นี้จะสามารถเขา้ถงึกลุม่ลูกคา้ดว้ยแนวทางที่

ทนัสมยั เพือ่ใหน้กัลงทนุสนใจมากยิง่ขึ้น  

   CGD ปจัจบุนัประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่ในช่วงทีผ่่านมาในส่วนของธุรกจิโรงแรม ไดแ้ก่ โรงแรม Capella 

โรงแรม Four Seasons และ Four Seasons Residences โดยCGD ไดร้บัผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์การระบาดของ

ไวรสัโคโรนา หรือ COVID-19 ซึ่งก่อนหนา้จะเกิดการระบาดของ COVID-19 ไดม้ีการจองหอ้งพกัและหอ้งจดัเลี้ยงเต็มในเวลา

ตดิต่อกนัหลายเดอืน แต่ตอ้งปฎบิตัติามมาตรการควบคุมโรคตามเงือ่นไขของภาครฐั จงึจ าเป็นตอ้งยกเลกิหรือเลือ่นการจองออกไป

อย่างไม่มีก าหนด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเขา้สูภ้าวะปกติในเดือนตุลาคมปีนี้  ส่วนของ Four Seasons Residences CGD มีมูลค่า

โครงการที่ขายไดป้ระมาณเกือบ 20,000 ลา้นบาท ซึ่งท  าการขายไปไดแ้ลว้กว่ารอ้ยละ 75 มูลค่าประมาณ 13,000 ลา้นบาท แต่มี

ปญัหาเรื่องการโอนลา่ชา้กว่าปกตดิว้ยปจัจยัหลายอย่างในช่วงนี้  ซึ่งภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถด าเนินการต่อได ้ส  าหรบัแผนงานการ

ลงทุนโครงการในอนาคต ไดม้กีารซื้อทีด่นิบริเวณพระราม 3 เตรยีมไวซ้ึ่งประกอบไปดว้ย Residential towers จ านวน 2 อาคาร 

และมแีผนงานการสรา้งโรงเรียนนานาชาตอิยู่ในบริเวณเดียวกนั ซึ่งตอ้งคอยติดตามเรื่องของสภาว ะตลาดใหด้ี และติดตามความ

เสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในอนาคต ซึง่คาดว่าหากด าเนินการส าเร็จ จะสามารถเพิม่รายไดใ้หม้ากขึ้น 

   หลงัจากทีไ่ดร้ายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ซึง่ม ี2 เรื่องทีต่อ้งการแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ประเดน็แรกในเรื่องของโครงการซื้อหุน้

คนื บริษทัฯ มองว่าธุรกิจหลกัทรพัยม์กีารฟ้ืนตวัและราคาหุน้ตกลงไปมาก เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 จงึไดเ้สนอเรื่องเพือ่ใหท้ี่

ประชุมคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิโครงการซื้อหุน้คืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีระยะเวลาการซื้อหุน้คืนต ัง้แต่วนัที่ 18 

พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่15 พฤษภาคม 2563 ซึง่หลงัจากระยะเวลาโครงการซื้อหุน้คนืไดเ้สร็จสิ้นลง บรษิทัฯ มจี  านวนหุน้ทีซ่ื้อคนื

จ านวน 331,378,200 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.64 ของหุน้ทีช่  าระแลว้ หรอืคดิเป็นเงนิจ านวน 258,705,921 ลา้นบาท เรื่องทีส่องคือ 
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บรษิทัฯ ไดท้  าการไถ่ถอนหุน้กูเ้ดมิจ านวน 1,079.80 ลา้นบาท โดยสามารถช าระคนืหุน้กูไ้ดต้รงตามเวลาทีก่  าหนด และไดด้  าเนินการ

ออกหุน้กูใ้หม่จ  านวน จ านวน 368.30 ลา้นบาท  

   นายศิรวิฒัน ์วรเวทวุฒิคุณ ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามต่อทีป่ระชมุว่า CGH ไดก้ าไรมาจากทางไหน และ

แนวทางการรองรบัสถานการณ์ COVID-19 ของ CGD จะเป็นอย่างไรต่อไป เพราะจากการติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย ณ เวลานี้ จ  านวนนกัท่องเทีย่วลดลงเยอะมาก และในส่วนของค่านายหนา้ซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื้อขายล่วงหนา้ 

จะเพิม่ขึ้นในปีนี้อกีประมาณเท่าไหร่ 

   นายทอมมี่ เตชะอบุล กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รายงานต่อผูถ้อืหุน้ว่า เนื่องจากบริษทัฯ ไดแ้บ่งการลงทุน

เป็นหลายส่วน อย่างในปีที่ผ่านมาไดล้งทุนในหุน้ในประเทศและต่างประเทศอย่างอเมริกา และลงทุนในตราสารหนี้  และกองทุน

อสงัหาริมทรพัย ์ในส่วนของ CGD ตอ้งตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ิด และช่วยประคองใหผ่้านวกิฤตนี้ไป ซึง่หากมองในส่วนของ

ทรพัยส์นิที ่CGD มอียู่ เป็นโครงการทีไ่ดร้บัการชื่นชมจากทกุหน่วยงาน และเป็นทรพัยส์นิทีม่มีลูค่ามาก คาดว่าจะเป็นแลนดม์ารค์

ส  าคญัแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ อย่างแน่นอน และในส่วนของรายไดจ้ากค่านายหนา้ซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละสญัญาจะซื้อขายลว่งหนา้จะ

เพิม่ขึ้นอกีในปีนี้  โดยรายไดย้งัสามารถเพิม่ขึ้นไดอ้กี และยงัตอ้งพยายามปรบัธุรกจิใหม้คีวามเป็น Wealth มากขึ้น เพือ่ใหเ้กดิความ

สะดวกสบายกบัลูกคา้และสามารถรกัษาฐานลูกคา้ไดน้านยิ่งขึ้น ซึ่งบริษทัฯ คิดว่า ในเมื่อมคีวามสามารถในการสรา้งทมีแลว้ ตอ้ง

พยายามหาแนวทางในการมดัใจลูกคา้ดว้ย จงึเป็นเหตผุลทีเ่ราจะลงทนุใน Wealth app ซึ่งลงทนุไม่มาก แต่ใหผ้ลประโยนชก์ลบัมา

คุม้ค่าอย่างแน่นอน  

   เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชมุชี้แจงว่า ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน

เพือ่ทราบ จงึไม่ไดม้กีารลงมต ิ

 หมายเหต:ุ  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 2 ไดม้ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นจ านวน 10 ราย เป็นจ านวน 5,462,250 หุน้ ดงันัน้ 

จ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุในวาระนี้ จงึมจี  านวนท ัง้สิ้น 145 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ท ัง้สิ้น 3,037,026,870 หุน้ 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2562 สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

   ประธานทีป่ระชมุไดร้ายงานต่อทีป่ระชมุว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 

บริษทัฯ จงึไดจ้ดัท  างบการเงนิประจ าปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ   

   คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและเห็นชอบงบการเงนิของบริษทัฯ ประจ าปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ดงั

รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 หวัขอ้ งบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ โดยงบการเงนิไดผ่้านการตรวจสอบโดย 

นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6797 ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ี

จ ากดั แลว้ เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวนัที่  

31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชแีละไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้   

 งบการเงนิรวม ปี 2562 งบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ ปี 2562 

สนิทรพัย ์ 8,825,468,918 7,330,601,989 

หนี้สนิ 3,064,416,077 1,070,352,880 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 5,761,052,841 6,260,249,109 

รายไดร้วม 1,076,043,640 220,825,110 

ค่าใชจ่้ายรวม 939,990,787 162,855,620 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธสิ  าหรบัปี  83,560,222 46,064,077 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.0190 0.0106 
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เมื่อไม่มผูีใ้ดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนี้  โดยแจง้ว่าในวาระนี้ 

คะแนนเสยีงทีใ่ชเ้ป็นไปตามคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชมุ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบการเงนิประจ าปี 2562 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

แลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

มตทิี่ประชมุ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,037,065,570 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

 หมายเหต:ุ  ระหว่างการประชมุในวาระที ่3 ไดม้ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึ้นจ านวน 3 ราย เป็นจ านวน 38,700 หุน้ ดงันัน้ จ านวน

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุในวาระนี้ จงึมจี  านวนท ัง้สิ้น 148 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ท ัง้สิ้น 3,037,065,570 หุน้ และบรษิทัไดเ้ปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน จงึท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่3 เพิม่ขึ้น 

วาระที่ 4 พจิารณาการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนุมตังิดการจา่ยปนัผลประจ าปี 2562 

  ประธานทีป่ระชมุไดร้ายงานต่อทีป่ระชมุว่า เนื่องจากในปี 2562 ผลประกอบการของบรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิ46,064,077 บาท 

หรือคิดเป็นก าไรต่อหุน้ 0.0106 บาท โดยบริษทัฯ มหีนา้ทีต่ามกฎหมายที่จะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายใน

จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปี ดงันัน้ คณะกรรมการจงึเหน็สมควรจดัสรรก าไรเพือ่เป็นทนุส  ารองตามกฎหมาย 

และงดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2561 ประจ าปี 2562 

ก าไรสุทธ ิ(บาท) 42,053,373 46,064,077 

การจดัสรรเพือ่เป็นทนุส  ารองตามกฎหมาย (บาท) 2,102,669 2,303,204 

อตัราเงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) งดจ่ายเงนิปนัผล งดจ่ายเงนิปนัผล 

รวมเป็นเงนิปนัผลทีต่อ้งจ่ายท ัง้สิ้น (บาท) - - 

อตัราเงนิปนัผลต่อก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) - - 

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย จ านวน 2,303,204 บาท และอนุมตังิดจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2562 

นายศิรวิฒัน ์วรเวทวุฒคิุณ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามต่อทีป่ระชมุว่า เหตผุลใด ปีนี้บรษิทัฯ มกี าไร แต่ถงึ

ยงัไม่สามารถจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้

นายทอมมี่ เตชะอบุล กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดช้ี้แจงเหตุผลตามที่ผูถ้อืหุน้สอบถามว่า ก่อนจดั

ประชุมผูถ้อืหุน้ของปี 2563 นี้  บริษทัฯ ไดม้นีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2562 และในเวลานัน้บรษิทัฯ ยงัมภีาระหุน้กูอ้ยู่

ประมาณพนักว่าลา้นบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลใหต้ลาดตราสารหนี้ขาดสภาพคล่อง จงึมคีวาม

กงัวลว่าบรษิทัฯ จะสามารถต่ออายุหุน้กูไ้ดม้ากหรอืนอ้ยเพยีงใด จงึเหน็ว่าควรส ารองเงนิไวเ้พือ่ใชส้  าหรบัการช าระคนืหุน้กู ้โดยหาก

บรษิทัฯ ยงัสามารถรกัษาผลประกอบการตรงนี้ไวไ้ด ้ก็คาดว่าปีหนา้จะสามารถจ่ายเงนิปนัผลไดใ้นปีหนา้ 
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นายศิริวฒัน์ วรเวทวุฒิคุณ ผูถ้ือหุน้มาดว้ยตนเอง ไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า เห็นดว้ยกบัเหตุผลที่บริษทัฯ ไดช้ี้แจง 

เนื่องจาก จะไดไ้ม่ตอ้งไปเพิม่ทนุซึ่งท  าไดย้าก และควรเก็บเงนิไวเ้ป็นกองทนุเพือ่เสริมความแขง็แกร่ง และขอฝากท่านประธานฯ 

หากปีหนา้สามารถจ่ายเงนิปนัผลได ้ช่วยพจิารณาเสนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ดว้ย   

เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชุม จงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้  โดยแจง้

ว่า ในวาระนี้ คะแนนเสยีงทีใ่ชเ้ป็นไปตามคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนุมตังิดการจ่ายปนัผล ประจ าปี 2562  

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มตทิี่ประชมุ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,037,061,468 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 4,102 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัฯ แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  ก่อนเริ่มประชมุในวาระนี้ เพือ่ใหก้ารลงคะแนนเสยีงเป็นไปดว้ยความโปร่งใส่และเพือ่ปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการทีด่ี จงึขอเรียนเชิญกรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในวาระนี้  จ  านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายนิพนธ ์วสิษิฐยุทธศาสตร ์นาง จติรมณี 

สุวรรณพูล และนายทอมมี ่เตชะอบุล ออกจากทีป่ระชมุ 

   ประธานทีป่ระชมุไดร้ายงานต่อทีป่ระชุม เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษทั  มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 21 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 มกีรรมการที่ตอ้งออกจากต า แหน่งตามวาระ

จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่   

   1) นายนิพนธ ์ วสิษิฐยุทธศาสตร ์   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

   2) นางจติรมณี  สุวรรณพูล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   

   3) นายทอมมี ่ เตชะอบุล          กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร    

   โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณารายชื่อกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ไดแ้ก่ นายนิพนธ ์วสิษิฐยุทธศาสตร ์นางจติรมณี สุวรรณพูล และนายทอมมี ่เตชะอบุล แลว้เหน็ว่ากรรมการท ัง้ 3 ท่าน มคีวามรู ้

ความสามารถเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง อีกท ัง้ยงัไดป้ฎิบตัิหนา้ที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดีและมีการเขา้ร่วมประชุมอย่างสม า่เสมอ  

จงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

  คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่ากรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อท ัง้ 3 ท่านในคร ัง้นี้ มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ใน

ดา้นต่างๆ อนัจะเป็นประโยชนต่์อการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้น และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ และ/หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึเหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง

ตามวาระท ัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง ท ัง้นี้  รายละเอยีดเกี่ยวกบัอายุ สดัส่วนการถอืหุน้ในบริษทัฯ 

วุฒกิารศึกษา ประสบการณท์  างาน และประวตักิารเขา้ประชมุของกรรมการแต่ละท่าน แสดงตามประวตักิรรมการ ปรากฏตามสิง่ที่

ส่งมาดว้ย 3 

  เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถามหรอืแสดงความเหน็ ประธานทีป่ระชมุ จงึไดข้อใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระนี้ โดยแจง้ว่า ในวาระนี้  

คะแนนเสยีงทีใ่ชเ้ป็นไปตามคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  



หนา้ 21 ของ 56 

 

 มติที่ประชุม   ทีป่ระชุมมมีติอนุมตัเิลอืกต ัง้กรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

(5.1)  นายนิพนธ ์วสิษิฐยุทธศาสตร ์ ต าแหน่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  โดยทีป่ระชมุมมีตดิว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มตทิี่ประชมุ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,037,065,570 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

(5.2)  นางจติรมณี สุวรรณพูล ต าแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ โดยทีป่ระชมุมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มตทิี่ประชมุ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,037,065,724 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

หมายเหต:ุ  ระหว่างการประชุมในวาระที่ (5.2) ไดม้ีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 1 ราย เป็นจ านวน 154 หุน้ 

ดงันัน้ จ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุในวาระนี้  จงึมจี  านวนท ัง้สิ้น 149 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ท ัง้สิ้น 3,037,065,724 หุน้ และ

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน จงึท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่5.2 เพิม่ขึ้น 

(5.3)  นายทอมมี ่เตชะอบุล ต าแหน่ง กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร โดยทีป่ระชมุมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มตทิี่ประชมุ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 2,076,704,554 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 960,361,470 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

หมายเหตุ: ระหว่างการประชุมในวาระที่ (5.3) ไดม้ีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 1 ราย เป็นจ านวน 300 หุน้ ดงันัน้ 

จ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุในวาระนี้ จงึมจี  านวนท ัง้สิ้น 150 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ท ัง้สิ้น 3,037,066,024 หุน้ และบริษทัได ้

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน จงึท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่5.3 เพิม่ขึ้น 

จากนั้น ประธานที่ประชุมไดใ้หเ้ชิญ นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ นางจิตรมณี สุวรรณพูล และนายทอมมี ่  

เตชะอบุล กรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ท ัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ทีป่ระชมุ   
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2563 

  ประธานทีป่ระชุมไดร้ายงานต่อทีป่ระชมุว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

90 และขอ้บ ังค ับของบริษ ัทฯ ขอ้ 28 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิ ได ร้ ับ ค่ าตอบแทนจากบริษ ัทฯ ตามที่ที่ประชุม  

ผูถ้อืหุน้จะพจิารณา โดยกรรมการมสีทิธไิดร้บัเงนิค่าจา้ง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวสัดกิาร และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนมสีทิธิ

เบกิเงนิค่ารบัรองและค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการท างานตามระเบยีบของบริษทัฯ ดว้ย จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุม  

ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาอตัราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

เปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัแลว้ เห็นว่าอตัราค่าตอบแทนของกรรมการและ

กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 ยงัคงมคีวามเหมาะสม จงึเหน็ควรเสนอพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

ในอตัราเดมิเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ดงันี้ 

 1. ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมเีงือ่นไขการจ่ายค่าตอบแทน ดงัต่อไปนี้  

1) การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ใหเ้หมาจ่าย

เป็นรายเดอืนเฉพาะเดอืนทีม่กีารประชมุ 

2) ใหพ้นกังานทีด่  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัค่าตอบแทนในอตัราเดยีวกนักบักรรมการบรษิทัฯ ท่านอืน่ ส่วน

พนกังานทีด่  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนดงักลา่ว 

3) ใหม้ผีลต ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป หลงัจากไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าบ  าเหน็จกรรมการ เป็นดงัต่อไปนี้ 

1) ใหจ่้ายเงนิบ  าเหน็จกรรมการไดไ้ม่เกิน 4 เท่าของอตัราค่าตอบแทนรายเดือน โดยใหป้ระธานคณะกรรมการชุดย่อย 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการดา้นการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี ไดร้บัเงนิบ  าเหน็จเพิ่มอกี 1 เท่า

ของอตัราค่าตอบแทน 

2) ใหค้ านวณค่าบ าเหน็จกรรมการทีท่กุท่านจะไดร้บัตามสดัส่วนการเขา้ประชมุในปี 2563 ดงันี้ 

 



หนา้ 23 ของ 56 

 

ก) เขา้ประชมุมากกว่ารอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 100 ของอตัราเงนิบ  าเหน็จทีค่  านวณได ้

ข) เขา้ประชมุนอ้ยกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 50 ของอตัราเงนิบ  าเหน็จทีค่  านวณได ้

ค) กรรมการที่มีสิทธิไดร้ ับเงินบ าเหน็จจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งกรรมการตลอดท ั้งปี 2563 

(วนัที ่1 มกราคม – วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

   คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ซึง่ไดแ้ก่ คณะกรรมการการลงทนุ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการดา้นการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนเสนอ ท ัง้นี้ ใหม้ผีลใชบ้งัคบัต ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป  

  เมื่อไม่มผูีใ้ดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานทีป่ระชุม จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนี้  โดยแจง้ว่า ในวาระนี้ 

คะแนนเสยีงทีใ่ชเ้ป็นไปตามคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมสีทิธิออก

เสยีง 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง

ไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

มตทิี่ประชมุ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,037,061,922 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 4,102 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

 

วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 

  ประธานทีป่ระชุมไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 

และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 55 ทีก่  าหนดใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทกุปี 

โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ

พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2563 

จงึเหน็สมควรเสนอใหแ้ต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

ประจ าปี 2563 ดงัมรีายชื่อต่อไปนี้ 

1) นายวลัลภ   วไิลวรวทิย ์    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6797 และ/หรอื 

2) นายชวาลา  เทยีนประเสรฐิกจิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4301 และ/หรอื 

3) นายยงยุทธ  เลศิสุรพบิูล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6770 และ/หรอื 

4) นางนิสากร   ทรงมณี    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5035 

ท ัง้นี้ ขอ้มลูประวตั ิและประสบการณท์  างานของผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้ริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ี

จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอืน่ของ บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั ท  าหนา้ทีแ่ทน 

 โดยก าหนดค่าสอบบญัชสี  าหรบัปี 2563 เป็นเงนิจ านวน 1,180,000 บาท ต่อปี 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์

หรอืมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว อกีท ัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ดลีอยท ์

ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั มคีวามเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกจิการลงทนุและธุรกิจการเงนิ มคีวามน่าเชื่อถอื และ
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ปฏบิตัหินา้ทีใ่นปีทีผ่่านมาไดเ้ป็นอย่างด ีโดยบรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี่ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) หรอื “บรษิทัย่อย” ไดพ้จิารณาแต่งต ัง้

ผูส้อบบญัชสีงักดับรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั ดว้ยเช่นเดยีวกนั  

ส าหรบัค่าสอบบญัชีทีเ่สนอส าหรบัปี 2563 เป็นการเสนอค่าสอบบญัชีส  าหรบักลุ่มบริษทั (บริษทัฯ และบริษทัย่อย) 

โดยค่าสอบบญัชีในส่วนของบริษทัฯ เป็นเงนิจ านวน 1,180,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงนิเท่ากบัปี 2562 โดยค่าสอบบญัชดีงักล่าว

ยงัไม่รวมค่าบรกิารอืน่ (Non-audit Fee) ทีบ่รษิทัฯ จะจ่ายตามจรงิ จงึเหน็ว่าค่าสอบบญัชอียู่ในอตัราทีเ่หมาะสม 

  คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงึเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้

เพื่อพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 

2563 ตามรายละเอยีดขา้งตน้ โดยก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นเงนิจ านวน 1,180,000 บาท โดยมขีอ้มลูประกอบการพจิารณา ดงันี้ 

ขอ้มูลประกอบการพจิารณา ปี 2562 ปี 2563 

ส านกังานสอบบญัช ี บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ 

ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 

บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ 

ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 

ค่าบรกิารสอบบญัช ี(Audit Fee) บาท 1,180,000 1,180,000 

ค่าบรกิารอืน่ (Non Audit Fee) บาท - - 

ชื่อผู ส้อบบญัชี/จ านวนปีของการเป็น

ผูส้อบบญัช ี

นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์/ ปีที ่3 นายวลัลภ วไิลวรวทิย ์/ ปีที ่4 

  เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถามหรอืแสดงความเหน็ ประธานทีป่ระชมุ จงึไดข้อใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระนี้ โดยแจง้ว่า ในวาระ

นี้ คะแนนเสยีงทีใ่ชเ้ป็นไปตามคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัแิต่งต ัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั ดงัมรีายชื่อต่อไปนี้  

1) นายวลัลภ   วไิลวรวทิย ์    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6797 และ/หรอื 

2) นายชวาลา  เทยีนประเสรฐิกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4301 และ/หรือ 

3) นายยงยุทธ  เลศิสุรพบิูล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6770 และ/หรอื 

4) นางนิสากร  ทรงมณี   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5035 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นเงนิไม่เกิน 1,180,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 

 

 

 

 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายต ัว๋แลกเงนิ และ/หรือหุน้กู ้และ/หรือตราสารหน้ีอืน่ใด มูลคา่รวม ณ ขณะใดขณะหน่ึง

ไม่เกนิ 3,500,000,000 บาท 

ประธานทีป่ระชุมไดร้ายงานต่อทีป่ระชมุว่า ตามทีบ่ริษทัฯ มแีผนขยายการลงทนุในธุรกิจทีม่ศีกัยภาพ เพือ่แสวงหา

โอกาสในการสรา้งรายไดเ้พื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งหาแหล่งทนุเพื่อรองรบัแผนขยายการลงทุนดงักล่าว 

คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายต ัว๋แลกเงนิ และ/หรอืหุน้กู ้

มตทิี่ประชมุ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,037,061,922 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 4,102 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 
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และ/หรอืตราสารหนี้อื่นใด มลูค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกนิ 3,500,000,000 บาทหรอืในเงนิสกลุอืน่ในจ านวนเทยีบเท่า ซึ่ง

ถอืเป็นช่องทางเพิม่เตมิในการระดมทนุ 

เลขานุการบรษิทัฯ ไดช้ี้แจงรายละเอยีดของการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อทีป่ระชมุ ดงันี้  

ประเภท :   ชนิดระบุชื่อผูถ้อืหรือไม่ระบุชื่อผูถ้อื ประเภทดอ้ยสทิธิหรือไม่ดอ้ยสทิธิ อาจมหีรือไม่ม ี  ประกนั 

และอาจมหีรอืไม่มผูีแ้ทนผูถ้อืตราสารหนี้ 

จ านวนเงนิรวม :   ไม่เกนิ 3,500,000,000 บาท หรอืในเงนิสกลุอืน่ในจ านวนเทยีบเท่า 

อาย ุ:    ไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกตราสารหนี้ 

วธิีการจดัสรร :   เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชน และ/หรอื ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือ 

ผูล้งทนุโดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการท ัว่ไปและในการออก โดยเสนอขายตราสารหนี้จะออกและ

เสนอขายคราวเดยีวเตม็จ านวนหรอืหลายคราวก็ได ้

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ :  ผูถ้อืตราสารหนี้มสีทิธิหรือไม่มสีทิธิขอใหบ้ริษทัฯ ไถ่ถอนตราสารหนี้ ก่อนครบก าหนด และ/หรือ 

บรษิทัฯ อาจมหีรอืไม่มสีทิธไิถ่ถอนตราสารหนี้ ก่อนครบก าหนด ท ัง้นี้  เป็นไปตามเงือ่นไข ขอ้ตกลง

และเงือ่นไขของตราสารหนี้ทีจ่ะออกในแต่ละคราว 

คณะกรรมการบริษทัเหน็สมควรน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายตราสาร

หนี้  วงเงนิไม่เกิน 3,500,000,000 บาท ตามเงื่อนไขที่เสนอขา้งตน้ โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอ  านาจด าเนินการต่างๆ 

ดงัต่อไปนี้ 

1) ก าหนดรายละเอยีดและเงือ่นไขอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี้  เช่น การก าหนดอตัรา

ดอกเบี้ย ลกัษณะการขายตราสารหนี้  จ  านวนตราสารหนี้ ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละค ราว ประเภทของตราสารหนี้

หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอนก่อนก าหนด วธิีการช าระเงนิตน้และดอกเบี้ย วธิีการจดัสรร 

และรายละเอยีดการเสนอขาย เป็นตน้ 

2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนามในสญัญา เอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานทีจ่  าเป็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตราสารหนี้ 

ซึ่งรวมถงึการตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาตหรือผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และการน าตราสารหนี้ เขา้จดทะเบยีนในตลาดรองท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

นายชยัรตัน ์ศรีณรงคสุ์ข ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า การขออนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผู ้

ถอืหุน้ในคร ัง้นี้ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นการเสรมิสภาพคลอ่ง หรอืเพือ่วางแผนการลงทนุในอนาคต 

นายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้สกัถามว่า การขออนุมตัจิากทีป่ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ในคร ัง้นี้ เป็นการขอเผือ่ไว ้แต่ยงัไม่มกีารออกเสนอขาย เวน้แต่จะมเีหตผุลทีด่พีอ เช่น การเพิม่สภาพคล่องหรือ

การลงทนุเพิม่เตมิ ซึง่มูลค่าการขอเสนอขายในคร ัง้นี้อาจจะเป็นจ านวนทีม่าก นัน่เพราะอยู่ในเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทั

ฯ เคยมกีารขอวงเงนิไว ้2 พนัลา้นบาท แต่ไม่เพยีงพอที่จะออกหุน้กูใ้หม่ได ้เนื่องจาก วงเงนิไม่เพยีงพอ เพราะตอ้งใชว้งเงนิ

ส  าหรบัการออกหุน้กูใ้หม่เพือ่มาไถ่ถอนหุน้กูเ้ดมิ ในคร ัง้นี้  จงึขอวงเงนิในจ านวนทีม่ากขึ้น เพื่อทีจ่ะใหม้วีงเงนิทีเ่พยีงพอในการ

รองรบัการเสนอขายหุน้กูต่้อไป แต่อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ยงัไม่มแีผนที่จะออกเสอนขายแต่อย่างใด เพราะในสภาวะตลาด

ตอนนี้  บรษิทัฯ คาดว่าการออกเสนอขายหุน้กูไ้ม่ใช่เรื่องงา่ย ดงันัน้ จงึเป็นเพยีงการขออนุมตัไิวเ้พือ่รองรบัการเสนอขายหุน้กูใ้น

อนาคต  

นายศิริวฒัน ์วรเวทวุฒิคุณ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่ไดข้ออนุมตักิารออกและ

เสนอขายต ัว๋แลกเงนิ และ/หรอืหุน้กู ้และ/หรือตราสารหนี้อืน่ใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกนิ 3 ,500,000,000 บาทนัน้ 

จะเตรยีมเงนิเพือ่ไปท าสิง่ใด อกีท ัง้ ตามที่คุณทอมมีไ่ดก้ล่าวไวว้่า วงเงนิไม่เกนิ 3,500 ลา้นบาทนัน้เป็นจ านวนทีเ่ยอะ แต่หากดู

จากสถานการณ์ COVID-19 ในปจัจุบนั และอนาคต จะส่งเกิดสภาวะที่หนกักว่าที่คาดคิด จากสถานะการเงนิของบริษทัฯ 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อทนุแค่รอ้ยละ 0.18 ถา้หากบรษิทัฯ ออกเสนอขายตราสารหนี้ท ัง้หมด อตัราส่วนหนี้สนิต่อทนุจะเป็นเท่าไหร่ 
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และสุดทา้ยส าหรบัวงเงนิในการออกและเสนอขายตราสารหนี้คร ัง้นี้ หากวงเงนิดงักลา่วยงัไม่ไดใ้ช ้ขอใหบ้รษิทัฯ น ามาเสนอต่อที่

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่ขออนุมตัวิงเงนิดงักล่าวในปีหนา้อกีคร ัง้ ซึ่งทางผูถ้อืหุน้เชื่อม ัน่ว่าผูบ้ริหารทกุท่านจะรอบคอบในการ

ท าธุรกจิอย่างแน่นอน 

นายทอมมี ่เตชะอบุล กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า เหตผุลหลกัทีบ่ริษทัฯ มี

ความจ าเป็นทีจ่ะขอวงเงนิออกเสนอขายหุน้กูใ้นจ านวนทีม่ากขึ้น เพราะเคยขอในจ านวน 2,000 ลา้นบาท ซึง่เกดิความไม่เพยีงพอ 

ท าใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถออกหุน้กูใ้หม่เพื่อไปไถ่ถอนหุน้กู เ้ก่าได ้จงึตอ้งขอวงเงนิในจ านวนที่มากขึ้นเพื่อรองรบัในเรื่องนี้  แต่

อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ จะออกเสนอขายหุน้กูเ้ฉพาะในกรณีทีจ่  าเป็น เพราะไม่ตอ้งการใหม้ส่ีวนของหนี้สนิเพิม่ขึ้น ส  าหรบัค าถาม

ทีว่่าหากบริษทัฯ ออกเสนอขายตราสารหนี้ท ัง้หมด อตัราส่วนหนี้สนิต่อทนุ จะค านวนไดป้ระมาณรอ้ยละ 0.63 ซึ่งถอืว่าไม่มาก 

ในส่วนของการขออนุมตัิการออกและเสนอขายตราสารหนี้ จากผูถ้ือหุน้คร ัง้นี้  หากครบ 1 ปี แลว้บริษทัฯ ยงัไม่ไดใ้ชว้งเงนิ

ดงักลา่ว บรษิทัฯ จะเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในปีหนา้เพือ่ขออนุมตัวิงเงนิดงักลา่วอกีคร ัง้ และบรษิทัฯ จะขอรบัแนวทาง

ต่างๆ ทีท่่านผูถ้อืหุน้ไดเ้สนอมาเพือ่น าไปปรบัใช ้และจะพยายามท าใหด้ทีีสุ่ดต่อไป  

เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถามหรือแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชุม จงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมติในวาระนี้  โดยแจง้

ว่า ในวาระนี้คะแนนเสยีงทีใ่ชเ้ป็นไปตามคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายต ัว๋แลกเงนิ และ/หรือหุน้กู ้และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ 

ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกนิ 3,500,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มตทิี่ประชมุ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซ่ึงมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 3,037,066,124 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 

หมายเหต:ุ ระหว่างการประชมุในวาระที ่8 ไดม้ผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึ้นจ านวน 1 ราย เป็นจ านวน 100 หุน้ ดงันัน้ จ านวน

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมในวาระนี้  จงึมจี  านวนท ัง้สิ้น 151 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ท ัง้สิ้น 3,037,066,124 หุน้ และบริษทัไดเ้ปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน จงึท าใหผ้ลของคะแนนในวาระที ่8 เพิม่ขึ้น 

วาระที่ 9  เรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 

ไม่มกีารพจิารณาเรื่องอืน่ๆ ในวาระนี้ 

ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาครบทกุวาระแลว้ ประธานทีป่ระชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอความเหน็และซกัถาม แต่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม

หรือแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชุมจงึไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทีไ่ดม้าเขา้ร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2563 ในเวลา 11.30 นาฬกิา  

-ลายมอืชื่อ- 

(นายสดาวุธ เตชะอบุล) 

ประธานทีป่ระชมุ 

              

-ลายมอืชื่อ- 

(นายพทิกัษพ์ล รุ่งโรจนสุ์วรรณ) 

เลขานุการบรษิทั 

ผูจ้ดบนัทกึการประชมุ             
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ขอ้มลูของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

  

ช่ือ-สกลุ    นายสดาวธุ เตชะอบุล 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ (มอี  านาจลงนาม) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง  6 ปี 11 เดอืน (แต่งต ัง้เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม 2557) 

อายุ    69 ปี 

สดัสว่นของการถอืหุน้ในบริษทัฯ 55,200,326 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 1.27) 

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563)  

 

การด ารงต าแหน่งที่ส าคญัในปจัจุบนั  

ด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีน 3 บริษทั 

 2558 - ปจัจบุนั  กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร   บมจ. ผาแดงอนิดสัทร ี

 2557 - ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บมจ. คนัทรี่ กรุป๊ โฮลดิ้งส ์ 

 2555 - ปจัจบุนั  กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอม็เอฟซ ี

ด ารงต าแหน่งในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 8 บริษทั  

 2558 - ปจัจบุนั    กรรมการ    บจก. อดีพี ีเอน็เตอรไ์พรส์ 

 2558 - ปจัจบุนั  กรรมการ   บจก. เอเซยีโซนเวนเจอร ์

 2558 - ปจัจบุนั  กรรมการ    บจก. บบีที ีเอน็เตอรไ์พรส์ 

 2556 - ปจัจบุนั  กรรมการบรหิาร  ชมรมส่งเสรมิการคา้สมัพนัธร์ะหว่างประเทศจนีกบันานาชาต ิ 

                                                                (องคก์รของประเทศจนี) 

 2553 - ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ  บจก. ซงิเสยีนเยอะเป้า 

 2553 - ปจัจบุนั  นายกสมาคม  สมาคมการคา้และอตุสาหกรรมไทย 

 2549 - ปจัจบุนั  กรรมการ   บจก. บา้นไร่เตชะอบุล 

 2537 - ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ   บจก. คนัทรี่ กรุป๊ 

การศึกษา/การฝึกอบรม 

 บณัฑติกติตมิศกัดิ์ (บรหิารธุรกจิ) มหาวทิยาลยัเคนซงิตนั แคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 ประกาศนียบตัร (ดา้นการคา้) โรงเรยีนเดวดิส ์ไบรตต์นั ประเทศสหราชอาณาจกัร 

 ศิลปศาสตรบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 12/2554 

 หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง ดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่7/2559 

 หลกัสูตร Global Business Leader (GBL) สถาบนั Lead Business Institute รุ่นที ่2/2560 

 หลกัสูตร วทิยาการการจดัการส  าหรบันกับรหิารระดบัสูง สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(วบส.) รุ่นที ่3/2562  

การอบรมบทบาทหนา้ที่ของกรรมการโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) (รุ่นที ่66/2550) 

 หลกัสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI) (รุ่นที ่14/2559) 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 
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การเขา้ร่วมประชมุในปี 2563 

 การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี         1/1 คร ัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั         6/6 คร ัง้ 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บริษทัฯ หรือประกอบกจิการ/

เขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญัหรือหุน้สว่นไม่จ ากดั

ความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั/เป็นกรรมการในบริษัท

อืน่ที่ประกอบกจิการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนักบักจิการของบริษทัฯ 

ไม่ม ี

ความสมัพนัธห์รือการมีสว่นไดเ้สยีกบับริษทัฯ/บริษทัยอ่ย/ บดิาของนายทอมมี ่เตชะอบุล  

บริษทัร่วม/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

กบับคุคลดงักล่าว 

การถอืหุน้ในบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม บมจ. คนัทรี่ กรุป๊ ดเีวลลอปเมน้ท ์

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563   873,180,191 หุน้   

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั 

 ไม่มปีระวตักิารท างานผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัฯในรอบปีทีผ่่านมา 
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ขอ้มลูของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 

ช่ือ-สกลุ    นายพสิทุธิ์ วริิยะเมตตากลุ 

ต าแหน่ง กรรมการ (ไม่มอี  านาจลงนาม) 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง  5 ปี 9 เดอืน (แต่งต ัง้เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2558) 

อายุ    39 ปี 

สดัสว่นของการถอืหุน้ในบริษทัฯ 6,000,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.14)   

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563) 

  

การด ารงต าแหน่งที่ส าคญัในปจัจุบนั  

ด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีน 1 บริษทั 

 2558 - ปจัจบุนั   กรรมการ  บมจ. คนัทรี่ กรุป๊ โฮลดิ้งส ์  

ด ารงต าแหน่งในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 3 บริษทั 

 2556 - ปจัจบุนั     กรรมการ   บจก. รชัดาออฟฟิส บลิดิ้ง 

 2555 - ปจัจบุนั     กรรมการ   บจก. เทพารกัษพ์ฒันาการ 

 2555 - ปจัจบุนั   กรรมการ  บจก. ซเีอม็ท ีเน็ทเวริค์ โซลูช ัน่ 

 

การศึกษา/การฝึกอบรม 

 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นียสเตท ลองบชี ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 บรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

 

การอบรมบทบาทหนา้ที่ของกรรมการโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) (รุ่นที ่178/2556) 

 หลกัสูตร Financial Statement for Director (FSD) (รุ่นที ่31/2559) 

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2563 

 การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี         1/1 คร ัง้ 

 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั         6/6 คร ัง้ 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บริษทัฯ หรือประกอบกจิการ/

เขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญัหรือหุน้สว่นไม่จ ากดั

ความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั/เป็นกรรมการในบริษัท

อืน่ที่ประกอบกจิการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนักบักจิการของบริษทัฯ 

ไม่ม ี

ความสมัพนัธห์รือการมีสว่นไดเ้สยีกบับริษทัฯ/บริษทัยอ่ย/ ไม่ม ี 

บริษทัร่วม/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

กบับคุคลดงักล่าว 



หนา้ 30 ของ 56 

 

 

การถอืหุน้ในบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม ไม่ม ี   

คณุสมบตัติอ้งหา้มตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั 

 ไม่มปีระวตักิารท างานผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิทัฯในรอบปีทีผ่่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 31 ของ 56 

 

 

ค านิยามกรรมการอสิระ 

 

ส าหรบัการแต่งต ัง้กรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแต่งต ัง้ตามคุณสมบตัิ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและมีหนา้ที่ในลกัษณะเดียวกบัที่ก าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ย

คุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี้ 

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่    

หรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทัฯ  ท ัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบักรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบริหารงานลูกจา้งพนกังานที่ปรึกษาที่ไดเ้ งนิเดือนประจ าหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ 

บริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้ ท ัง้นี้  ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว          

ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระทีเ่คยเป็นขา้ราชการหรือทีป่รึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุม

ของบรษิทัฯ   

(3) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดาคู่สมรสพีน่อ้งและ

บตุรรวมท ัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้ริหารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี  านาจควบคุมหรือบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรือ     

ผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(4) ไม่เคยหรือเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี  านาจควบคุม

ของบริษทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารญาณอย่างอสิระของตน รวมท ัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรือ        

ผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ                    

ผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่  หรือผูม้อี  านาจควบคุมของ                  

ผูข้ออนุญาตและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี  านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชีซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทั

ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี  านาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงนิซึ่งไดร้บั

ค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรือผูม้อี  านาจควบคุมของ

บริษทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มีนยัผูม้ีอ  านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการ         

มลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งต ัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งต ัง้ขึ้น เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่  หรือผูถ้ือหุน้ ซึ่งเป็นผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักิจการของบรษิทัฯ หรอืบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียั     

ในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบริหารงานลูกจา้งพนกังานที่ปรึกษาที่รบัเงนิเดือนประจ าหรือถอืหุ ้นเกินรอ้ยละ         

1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัอื่นซึ่งประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนียักบั

กจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 



หนา้ 32 ของ 56 

 

ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 

 

ผูส้อบบญัชีล าดบัที่ 1 

ช่ือ - ช่ือสกลุ   
นางพูนนารถ เผ่าเจรญิ 

อายุ 47 ปี 

คณุวฒุิการศึกษา บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่ 5238 

ช่ือส านกังานสอบบญัชี บรษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั  

193/136-137 อาคารเลครชัดา ช ัน้ 33 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์02-264-9090 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

พ.ศ. 2555 – ปจัจบุนั หุน้ส่วนดา้นการสอบบญัช ี 

บรษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั  

ประสบการณ์ดา้นวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตประเทศไทย 

 สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ ์

 ผูส้อบบญัชไีดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัย ์

ความสมัพนัธห์รือการมีสว่นไดเ้สยีกบั บริษทัฯ / บรษิทั

ยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

กบับคุคลดงักล่าว 

 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 



หนา้ 33 ของ 56 

 

ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 

 

ผูส้อบบญัชีล าดบัที่ 2 
 

ช่ือ - ช่ือสกลุ   

 

 

นางสาววสิสุตา จรยิธนากร 

อายุ 58 ปี 

คณุวฒุิการศึกษา บญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่ 3853 

ช่ือส านกังานสอบบญัชี บรษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั  

193/136-137 อาคารเลครชัดา ช ัน้ 33 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์02-264-9090 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

 พ.ศ. 2542 – ปจัจบุนั หุน้ส่วนดา้นการสอบบญัช ี 

บรษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั 

ประสบการณ์ดา้นวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตประเทศไทย 

 สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ ์

 ผูส้อบบญัชไีดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 34 ของ 56 

 

ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชีล าดบัที่ 3 

 

ช่ือ - ช่ือสกลุ   นางสาวมณี รตันบรรณกจิ 

อายุ 49 ปี 

คณุวฒุิการศึกษา บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

บญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่ 5313 

ช่ือส านกังานสอบบญัชี บรษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั  

193/136-137 อาคารเลคร ัชดา ช ั้น  33 ถนนร ัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์02-264-9090 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

 พ.ศ. 2555 – ปจัจบุนั หุน้ส่วนดา้นการสอบบญัช ี 

บรษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั 

ประสบการณ์ดา้นวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตประเทศไทย 

 สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ ์

 ผูส้อบบญัชไีดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัย ์

ความสมัพนัธห์รือการมีสว่นไดเ้สยีกบั บริษทัฯ /บรษิทั

ยอ่ย/ ผูบ้ริหาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั

บคุคลดงักลา่ว 

 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 



หนา้ 35 ของ 56 

 

ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชีล าดบัที่ 4 

 

ช่ือ - ช่ือสกลุ   นางสาวสนิีนารถ จริะไชยเขือ่นขนัธ ์

อายุ 45 ปี 

คณุวฒุิการศึกษา วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

บญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่ 6287 

ช่ือส านกังานสอบบญัชี บรษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั  

193/136-137 อาคาร เลคร ัชดา ช ั้น  33 ถนนร ัชดาภิ เษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์02-264-9090 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั  

 พ.ศ. 2560 – ปจัจบุนั หุน้ส่วนดา้นการสอบบญัช ี 

บรษิทัส  านกังาน อวีาย จ ากดั 

ประสบการณ์ดา้นวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตประเทศไทย 

 สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ ์

 ผูส้อบบญัชไีดร้บัอนุมตัจิากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัย ์

ความสมัพนัธห์รือการมีสว่นไดเ้สยีกบั บริษทัฯ /

บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 

 

ไม่ม ี
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รายละเอยีดเบื้องตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คนัทรี่ กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)  

คร ัง้ที่ 4 (CGH-W4) 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั คร ัง้ที ่4 (CGH-W4) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  ชนิดระบชุื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได ้ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย  ไม่เกนิ 1,001,386,220 หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธิ  ไม่เกนิ 1,001,386,220 หุน้ (มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) คิดเป็นรอ้ยละ 

25 ของหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทั ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 

 

 

 

วธิกีารจดัสรร 

 วธิกีารค านวณสดัส่วนจ านวนหุน้รองรบั  

= (จ านวนหุน้รองรบั warrant ที่เสนอขายคร ัง้นี้  + จ านวนหุน้รองรบั   

   warrant ทีเ่สนอขายคร ัง้อืน่ ) / (จ  านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของ  

   บรษิทั) 

สดัส่วนจ านวนหุน้รองรบั = (1,001,386,220 + 1,445,634,658) / (4,005,544,880)   

= 61.09% 

จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ในอตัราส่วนหุน้

สามญัเดมิ 4 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย (ในกรณีทีม่เีศษใหป้ดั

ทิ้ง) โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดง

สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ในคร ัง้นี้ (Record Date) ในวนัที ่15 มนีาคม 2564  

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  วนัทีก่  าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใชส้ทิธ ิ  ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุน้สามญัได ้1 หุน้ (เวน้แต่กรณีมกีาร

ปรบัอตัราการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ 

ราคาการใชส้ทิธทิีจ่ะซื้อหุน้  หุน้ละ 1.25 บาท (เวน้แต่กรณีมกีารปรบัอตัราการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบั

สทิธ)ิ 

ระยะเวลาและก าหนดการใชส้ทิธ ิ

 

 

 วนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคม และ พฤศจิกายน ตลอดอายุของ

ใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยก าหนดวนัใชส้ทิธิคร ัง้แรกคอื วนัที ่30 พฤศจกิายน 

2564 และวนัครบก าหนดการใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ย จะตรงกบัวนัที่ใบส าคญั

แสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วนัที่ออกใบส าค ัญแสดงสิทธิ อนึ่ ง 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ยจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 15 

วนัก่อนวนัใชส้ทิธดิงักลา่ว 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิทีอ่อกและเสนอขายในคร ัง้นี้  เขา้จดทะเบยีน

เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธิ  บริษทัจะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิตามใบส าค ัญแสดงสิทธิเขา้        

จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 
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ผลกระทบของผูถ้อืหุน้  1. หุน้สามญัใหม่ที่เกิดจากการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิในคร ัง้นี้ จะมี

สทิธแิละไดร้บัผลประโยชนอ์นัพงึไดเ้สมอืนหุน้สามญัเดมิทีอ่อกและเรยีกช าระ

เต็มมูลค่าของบรษิทัทกุประการ โดยสทิธใิดๆ ทีจ่ะไดร้บัจากการเป็นผูถ้อืหุน้

สามญัจากการใชส้ิทธิของใบแสดงสิทธิจะเริ่มต ั้งแต่วนัที่ ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัยบ์นัทกึเพิม่จ  านวนหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระบบ  

2.ผลกระทบที่มต่ีอผูถ้ือหุน้เนื่องจากการออกและเสนอใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ  

1) ดา้นการลดลงของสดัส่วนผูถ้อืหุน้ (Control Dilution)  

สูตรการค านวณการลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้  

= 1 – [Qo / (Qo+Qw)]  

โดยที ่Qo = จ านวนหุน้สามญัทีม่อียู่เดมิ 4,005,544,880 หุน้                          

      Qw = จ านวนหุน้สามญัใหม่ทีเ่พิม่ขึ้นจากการใชสทิธติามใบส าคญัแสดง

สทิธทิ ัง้จ  านวน ซึง่เท่ากบั 1,001,386,220 หุน้  

ด ั ง นั้ น  =  1 – [4,005,544,880 / (4,005,544,880 +1,001,386,220)] = 

20.00%  

ผลกระทบดา้นราคา Control Dilution  

ในกรณีทีม่กีารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิและผู ้

ถอืหุน้เดิมของบริษทัมกีารใชส้ิทธิท ัง้จ  านวน ผูถ้ือหุน้จะไม่ไดร้บัผลกระทบ

ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ อย่างไรก็ตาม หากมกีารใชส้ทิธิซื้อ

หุน้ครบถว้น  ตามใบส าคญัแสดงสทิธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูถ้อืหุน้เดิมท ัง้

จ  านวน จะมผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้เดมิประมาณ 2-.00% 

 

2) ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution)  

สูตรการค านวณการลดลงของราคา = [(Po-Pn) x Qw] /[(Qo+ Qw) x Po]  

โดยที่ Po = ราคาปิดตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 7 วนัท  าการก่อนวนัประชุม

คณะกรรมการบรษิทัคร ัง้ที ่2/2564 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2564 (คือ วนัที ่

16 กุมภาพนัธ ์2564 ถึงวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2564) ซึ่งเท่ากบัหุน้ละ 0.68 

บาท 

       Pn = ราคาใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขาย   

             ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิเท่ากบั 1.25 บาทต่อหุน้ 

ดงันัน้ Price Dilution  

       = [(Po - Pn) x Qw] / [(Qo+ Qw) x Po] 

         = [(0.68–1.25) x 1,001,386,220]/[( 4,005,544,880 +1,001,386,220)x0.68] 

        = -16.76%  

ผลกระทบดา้น Price Dilution  

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม หากมี

การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในคร ัง้นี้ ท ัง้จ  านวนแลว้ จะไม่มี

ผลกระทบดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) 
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3) ดา้นการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

สูตรการค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไร = (EPSo-EPSn)/EPSo 

โดยที ่ก าไรสุทธ ิ= 142,972,882 บาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

EPSo = ก าไรสุทธ ิ/ Qo 

= 142,972,882 / 4,005,544,880 

= 0.0357 

EPSn = ก าไรสุทธ ิ/ (Qo + Qw) 

= 142,972,882 / (4,005,544,880 +1,001,386,220) 

= 0.0286 

ดงันัน้ EPS Dilution = (0.0357– 0.0286) / 0.0357 

= 20.00% 

ผลกระทบดา้น EPS Dilution 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม หากมี

การใชส้ิทธิตามใบส าค ัญแสดงสิทธิที่ออกในคร ัง้นี้ ท ัง้จ  านวนแลว้ จะมี

ผลกระทบดา้นการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) เท่ากบั 20.00% 

 

เงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ  บริษทัจะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธิเพื่อซื้อหุน้สามญัและอตัราการใช ้

สิทธิในการซื้ อหุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด

เหตกุารณห์นึ่งดงัต่อไปนี้ ท ัง้นี้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่รกัษาผลประโยชนต์อบแทน

ของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดมิ 

1. เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้บริษทั อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหรอืการแบ่งแยกหุน้ทีไ่ดอ้อกแลว้ของบรษิทั 

2. เมือ่บริษทัจ่ายเงนิปนัผลท ัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ของบรษิทั 

3. เมื่อบริษทัเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต  า่กว่ารอ้ยละ 90 ของ

ราคาหุน้ที่ค  านวณไดต้ามวธิีการใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้น ัน้หรือ

ราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุน้น ัน้ และเป็นวธิีค านวณตามที่ระบุไวใ้น

ขอ้ก าหนดสทิธ ิ

4. เมื่อบริษทั เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกใหม่ 

โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุน้ที่ออกใหม่ เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลง

สภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาหุน้ที่

ค  านวณไดต้ามวธิีการใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือ

ใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ

หรอืใบส าคญัแสดงสทิธิน ัน้ และเป็นวธิกีารค านวณตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนด

สทิธ ิ

5. เมือ่บรษิทัจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิซึง่เกนิกว่าอตัราทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ 

6. เมือ่มกีรณีอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกบั ขอ้ 1 ถงึ 5 ทีท่  าใหผ้ลประโยชนต์อบ

แทนใดๆ ที่ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิจะไดร้บัเมื่อมกีารใชส้ทิธิตามใบส าคญั
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แสดงสทิธดิอ้ยไปกว่าเดมิ 

ท ัง้นี้  มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษทั

หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษทัมอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณา

ก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งก ับการปรบั หรือการ

เปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธ ิและราคาใชส้ทิธิ 

   

เงือ่นไขอืน่ๆ  ใหค้ณะกรรมการบรษิทั เป็นผูม้อี  านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและ

รายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยรวมถงึการจดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิ การก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรร ใบส าคญั

แสดงสทิธกิารเขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสญัญาต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง 

รวมท ัง้ ด  าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็น และสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัใบส าคญั

แสดงสทิธิ และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในคร ัง้นี้ซึ่งรวมถงึ

การน าใบส าคญัแสดงสทิธิและหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิดงักล่าว เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทนุ 

บริษทั คนัทรี่ กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั )าชนมห (  

วนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2564 

ขา้พเจา้บริษทั คนัทรี่ กรุป๊ โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร ัง้ที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวนัที ่25 

กมุภาพนัธ ์2564 (“ที่ประชมุคณะกรรมการ”) เกี่ยวกบัการเพิม่ทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงัต่อไปนี้ 

1. การลดทนุและการเพิ่มทนุ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการไดม้มีตดิงันี้ 

1) ลดทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดิม 5 ,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตดัหุน้ที่ยงั

ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จ านวน 361,364,860 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

2) เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุน้สามญั

เพิม่ทนุจ านวน 1,001,386,220 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นการเพิม่ทนุในลกัษณะดงันี้ 

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 
มูลคา่ที่ตราไว ้

(บาทตอ่หุน้) 

รวม 

(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช ้

เงนิทนุ 

หุน้สามญั 

 

1,001,386,220 1.00 1,001,386,220 

     

         2. การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ  

         2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งนิทนุ  

จดัสรรใหแ้ก่ จ านวนหุน้ 
อตัราสว่น 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทตอ่หุน้) 

วนั เวลา  

จองซ้ือ และช าระ

เงนิคา่หุน้ 

หมายเหต ุ

เพือ่รองรบัการใชส้ทิธิ

ตามใบส าคญัแสดง

สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั

ของบรษิทั CGH-W4 

1,001,386,220 1 ใบส าคญั  

แสดงสทิธ ิ:  

1 หุน้สามญัใหม่ 

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

CGH-W4 จดัสรรโดย

ไม่คดิมลูค่า  

ราคาการใชส้ทิธ ิ 

1.25 บาท ต่อหุน้ 

- โปรดดู

รายละเอยีดใน

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ

ใบส าคญัแสดงสทิธินี้จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

โดยไม่คิดมูลค่า (กรณีมเีศษใหป้ดัทิ้ง) โดยอตัราการใชส้ทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วยมสีิทธิซื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ ได ้1 หุน้ ราคาใช ้

สทิธหิุน้ละ 1.25 บาท 

 

 

 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 
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    3. ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตักิารเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

       ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที ่28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโฟรซ์ซี ัน่ส ์กรุงเทพฯ ริมแม่น า้

เจา้พระยา เลขที ่300/1 ถนนเจรญิกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัที ่15 มนีาคม 2564  

4. การขออนุญาตเพิ่มทนุ/จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ตอ่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และเงือ่นไข การขออนุญาต 

1)  บรษิทัจะด าเนินการยืน่ขอจดทะเบยีนการเพิม่ทนุจดทะเบยีนและทนุจดทะเบยีนทีช่  าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์

2) บริษทัจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อรบัหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัเป็นหล ักทรพัย ์

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพิ่มทนุ และการใชเ้งนิทนุในสว่นที่เพิ่ม 

 เงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ จะน าไปใชเ้พือ่กจิการของบรษิทั ดงันี้ 

(1) วตัถปุระสงคข์องการเพิม่ทนุเพือ่รองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั คร ัง้ที ่4 (CGH-W4) 

(2) เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม บริษทัจะน าไปใชเ้พือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และเพื่อรองรบัการขยาย

การลงทนุของบรษิทั 

6. ประโยชน์ที่บริษทัจะพงึไดร้บัจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

การเพิม่ทนุคร ัง้นี้จะส่งผลใหบ้ริษทัมโีครงสรา้งทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งและม ัน่คงมากยิง่ขึ้น เพือ่รองรบัการขยายการลงทนุต่างๆ ของ

บริษทั รวมท ัง้เสริมสรา้งสภาพคล่องและความพรอ้มทางดา้นเงนิทุนที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ  ที่มศีกัยภาพ อนัจะก่อใหเ้กิด

ผลประโยชนแ์ละก าไรต่อบรษิทั ตลอดจนช่วยสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 

7. ประโยชน์ที่ผูถ้อืหุน้จะพงึไดร้บัจากการเพิ่มทนุ/จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

7.1 นโยบายเงนิปนัผล 

บริษทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิติบุคคล อย่างไรก็ด ีอาจก าหนดใหก้าร

จ่ายเงนิปนัผลมอีตัรานอ้ยกว่าอตัราทีก่  าหนดขา้งตน้ได ้หากบริษทัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งน าเงนิก าไรสุทธิจ  านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อ

ขยายการด าเนินงานของบรษิทั 

7.2 สทิธริบัเงนิปนัผล 

(ก) ผูจ้องซื้อหุน้เพิม่ทุนคร ัง้นี้  จะมสีทิธิรบัเงนิปนัผลจากการด าเนินงานของบริษทั เริ่มต ัง้แต่ผูจ้องซื้ อหุน้ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็น 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้  

(ข) ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิ จะมฐีานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทัต่อเมือ่บริษทัไดร้บัการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช าระแลว้ต่อกรม

พฒันาธุรกจิการคา้เรยีบรอ้ยแลว้ และในกรณีทีบ่รษิทัมกีารจ่ายปนัผล ก็จะมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปนัผลในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  

8. รายละเอยีดอืน่ใดที่จ าเป็นส าหรบัผูถ้อืหุน้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการอนุมตักิารเพิ่มทนุ/จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

-ไม่ม-ี 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทัมีมตใิหเ้พิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการ คร ัง้ที ่2/2564 

 

25 กมุภาพนัธ ์2564 

2.  วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

ประจ าปี 2564 และสทิธใินการไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ

ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั CGH-W4 (Record Date) 

15 มนีาคม 2564 

3. การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 28 เมษายน 2564 

4. ด าเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทนุจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีท่ีป่ระชมุ   

ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

 

บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

ลายมอืชื่อ    - ลายมอืชื่อ -    กรรมการผูม้อี  านาจลงนามแทนบรษิทั 

(นายสดาวุธ เตชะอบุล) 

   ประธานกรรมการ 
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ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เฉพาะที่เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

หมวด 5 คณะกรรมการ 

ขอ้   18.  ผูท้ีจ่ะเป็นกรรมการของบรษิทัไดต้อ้งประกอบดว้ยคณุสมบตั ิดงันี้ 

 (1) ตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาและบรรลนุิตภิาวะ 

 (2) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

 (3) ไม่เคยรบัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้  าคุก ในความผดิเกี่ยวกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระท าโดยทจุรติ 

 (4) ไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อก หรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์าร หรอืหน่วยงานของรฐั ฐานทจุรติต่อหนา้ที ่

ขอ้   20.  ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้  

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง  

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยู่ท ัง้หมดตาม (1) เลอืกต ัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่

เลอืกต ัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

 (3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล  าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกต ัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกต ัง้ในคร ัง้น ัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกต ัง้ในล  าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรือ

จะพงึเลอืกต ัง้ในคร ัง้น ัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 

ขอ้ 21. ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทกุคร ัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ 

ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

  กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้

  กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให ้

กรรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้  28. กรรมการบริษทัมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ย

กว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม  และใหค้ณะกรรมการมสีทิธิไดร้บัเงนิค่าจา้ง เบี้ย

ประชุม ค่าพาหนะ สวสัดกิาร และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนมสีทิธิเบกิเงนิค่ารบัรองและค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการท างาน

ตามระเบยีบของบรษิทัดว้ย 

ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธิของกรรมการที่ไดร้บัการแต่งต ัง้มาจากพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัในอนัที่จะ

ไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลูกจา้งของบรษิทั 

 

หมวด 6 การประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นบัแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชีของ

บรษิทั 

การประชุมผู ถ้ือหุ น้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ ง ให เ้รียกว่าการประชุมวิสาม ัญ  โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม  

ผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร 

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้จ  านวนไม่นอ้ยกว่ายี่สบิหา้ 

(25) คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท  าหนงัสื อขอให ้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 



หนา้ 44 ของ 56 

 

หนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้

จากผูถ้อืหุน้ดงักลา่ว 

ขอ้ 40. ในการเรียกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชุมโดยระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และ

เรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพือ่

พจิารณา แลว้แต่กรณี รวมท ัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่นอ้ยกว่า

เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ท ัง้นี้  ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพก่์อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็น

เวลาตดิต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ท ัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีต่ ัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษทั หรือทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนดก็

ได ้

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน หรอืไม่นอ้ยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ท ัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด

จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้ใด เมือ่ลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ช ัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชมุไม่ครบ

เป็นองคป์ระชมุตามทีก่  าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบั

ไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้น ัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนี้ ใหส่้งหนงัสอืนดัประชุม

ไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุคร ัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 42. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรือไม่สามารถปฏบิ ัตหินา้ทีไ่ด ้ให ้

รองประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชมุหรอืไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้

ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในทีป่ระชมุดงักลา่ว 

ขอ้ 43. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหผู้ถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงหนึ่ง (1) เสยีงต่อหนึ่ง (1) หุน้ทีต่นถอือยู่ ในกรณี

ทีผู่ถ้อืหุน้คนใดมส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีง

เลอืกต ัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธาน

ในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้  ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัท ัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่  าคญัใหแ้ก่บคุคลอืน่ 

(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอืน่มาเป็นของบรษิทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัท ัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั  การมอบหมายให ้

บคุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไร

ขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพิม่หรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

(ฉ) การเลกิบรษิทั  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 

(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอืน่ 
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การลงคะแนนลบัอาจท าไดเ้มือ่ผูถ้อืหุน้อย่างนอ้ยหา้คนรอ้งขอก่อนทีจ่ะมกีารลงคะแนนและทีป่ระชมุลงมตใิหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั 

เมือ่มกีารรอ้งขอใหม้กีารลงคะแนนลบั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุเป็นผูก้ าหนดวธิกีารลงคะแนนลบัดงักลา่วนัน้ 

ขอ้   44. กจิการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชมุมดีงันี้  

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

(2) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทนุของรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 

(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปนัผล 

(4) พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 

(7) กจิการอืน่ๆ 

 

หมวด 9 การบญัชี การเงนิและการสอบบญัชี 

ขอ้ 55. ใหท้ีป่ระชมุสามญัประจ าปีแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และก าหนดบ าเหน็จเป็นคร ัง้คราว 

ผูส้อบบญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้งหรอืผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ดๆ ในบรษิทั 

ถา้ผูส้อบบญัชซีึง่ทีป่ระชมุเลอืกต ัง้ขึ้นมไิดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ให ้

คณะกรรมการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

 (1) เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกต ัง้ผูส้อบบญัชใีหม่ หรอื 

 (2) เสนอและเลอืกผูส้อบบญัชเีพือ่ขอความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แลว้เรยีก

ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชนี ัน้ 

 
 

หมวด 11 เงนิปนัผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 59. หา้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมใิหจ่้ายเงนิปนัผล 

เงนิปนัผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบรษิทัออกหุน้บรุมิสทิธแิละก าหนดใหหุ้น้บรุมิสทิธไิดร้บัเงนิปนัผล

แตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปนัผลตามทีก่  าหนดไว ้โดยการจ่ายเงนิปนัผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นคร ัง้คราว เมือ่เหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท  าเช่นนัน้ และ

เมือ่ไดจ่้ายเงนิปนัผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปนัผลดงักลา่วใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงนิปนัผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืน นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชมุคณะกรรมการลงมต ิแลว้แต่กรณี ท ัง้นี้ 

ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ในหนงัสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม 

(3) วนัดว้ย 

ขอ้ 61. บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส  ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุ

สะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุส  ารองนี้จะมจี  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบยีน 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก (แบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบที่งา่ย ไม่ซบัซอ้น) 

                     ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

 

        เขยีนที ่     

วนัที ่  เดอืน         พ.ศ.   

(1) ขา้พเจา้      สญัชาต ิ   อยู่บา้นเลขที ่    ถนน    

ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั คนัทรี่ กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ  านวนรวมท ัง้สิ้น     หุน้ และ

ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

  1.  นายนิพนธ ์วสิษิฐยุทธศาสตร ์กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 81 ปี อยู่บา้นเลขที ่307/ข  

หมู่ที ่2 ต าบลป่าโมก อ าเภอเมอืงป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง หรือ 

 2.  พลต ารวจเอกวรีพงษ ์ชื่นภกัด ีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี อยู่บา้นเลขที่ 79/307 ถนน

ปญัญาอนิทรา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร หรือ 

  3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี อยู่บา้นเลขที่ 18 ซอยบางแค 3 

แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

หมายเหต ุ กรรมการอสิระที่บริษทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะท ัง้สามทา่น มีสว่นไดเ้สยีในวาระที่ 6  

  4.    อายุ   ปี อยู่บา้นเลขที ่ ถนน     

  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

 5.    อายุ   ปี อยู่บา้นเลขที ่ ถนน     

  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2564 ในวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง Conservatory Ballroom ชัน้ 3 โรงแรมโฟรซี์ซัน่ส ์กรุงเทพฯ 

ริมแม่น ้ าเจา้พระยา เลขที่ 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ

สถานทีอ่ืน่ดว้ย 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 

ลงชื่อ   ผูม้อบฉนัทะ ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

     ( ) ( ) 

 

 

     ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ   ลงชื่อ                                  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) ( ) 

หมายเหต ุผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

 

 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9 

ปิดอากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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    หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข (แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอยีดชดัเจนตายตวั) 

    ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

เขยีนที ่      

วนัที ่  เดอืน          พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้   สญัชาต ิ  อยู่บา้นเลขที ่   ถนน      

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั คนัทรี่ กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ  านวนรวมท ัง้สิ้น     หุน้ และออกเสยีง

ลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

  1. นายนิพนธ ์วสิษิฐยุทธศาสตร ์กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 81 ปี อยู่บา้นเลขที ่307/ข หมู่ที ่2 ต าบล              

ป่าโมก อ าเภอเมอืงป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง หรือ 

 2.  พลต ารวจเอกวรีพงษ ์ชื่นภกัดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี อยู่บา้นเลขที ่79/307 ถนนปญัญาอนิทรา 

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร หรือ 

 3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี อยู่บา้นเลขที่ 18 ซอยบางแค 3 แขวงบางแค                    

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

หมายเหต ุกรรมการอสิระที่บริษทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะท ัง้สามทา่น มีสว่นไดเ้สยีในวาระที่ 6  

 4.    อายุ   ปี อยู่บา้นเลขที ่  ถนน    .  

  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์                   

หรือ 

 5.    อายุ   ปี อยู่บา้นเลขที ่ ถนน     

  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2564 ในวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง Conservatory Ballroom ชัน้ 3 โรงแรมโฟรซี์ซัน่ส ์กรุงเทพฯ 

ริมแม่น ้ าเจา้พระยา เลขที่ 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ

สถานทีอ่ืน่ดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุคร ัง้นี้ ดงันี้ 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 26 มิถนุายน 2563 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2563 สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ปิดอากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที่ 4 พจิารณาการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และอนุมตังิดการจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2563 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 การแต่งต ัง้กรรมการท ัง้ชดุ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 การแต่งต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

(1) นายสดาวธุ เตชะอบุล 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

(2) นายพสิทุธิ์ วริิยะเมตตากลุ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2564 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2564 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัลิดทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ จากทนุจดทะเบยีนเดิม 5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดย

การตดัหุน้ที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 361,364,860 หุน้ มูลคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 9    พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 10  พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร ัง้ที่ 4 (CGH-W4) จ านวนไม่เกนิ 

1,001,386,220 หน่วย ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัสว่นการถือหุน้ 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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วาระที่ 11  พจิารณาอนุมตัเิพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ จากทนุจดทะเบยีนเดิม 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดย

การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,001,386,220 หุน้ มูลคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 12  พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 13  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 1,001,386,220 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ

ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั CGH-W4 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที่ 14  พจิารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูตอ้ง 

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พจิารณา หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ 

ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 

ลงชื่อ   ผูม้อบฉนัทะ ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) ( ) 

 
ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชื่อ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ( ) ( ) 

หมายเหต ุ

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกต ัง้กรรมการ สามารถเลอืกต ัง้กรรมการท ัง้ชดุ หรอืเลอืกต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอื

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท คนัทรี่ กรุ ๊ป โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผู ้ถือหุน้ประจ าปี 2564 

ในวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง Conservatory Ballroom ชัน้ 3 โรงแรมโฟรซี์ซัน่ส ์กรุงเทพฯ ริมแม่น ้ าเจา้พระยา 

เลขที่ 300/1 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

วาระที ่                  เรื่อง              

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่                  เรื่อง              

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่                  เรื่อง              

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่                  เรื่อง              

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่                  เรื่อง              

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่                  เรื่อง              

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่                  เรื่อง              

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

วาระที ่                  เรื่อง              

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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วาระที ่                            เรื่องเลอืกต ัง้กรรมการ (ต่อ) 

ชื่อกรรมการ       

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ       

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ       

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ       

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ       

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ       

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ       

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ       

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ       

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ       

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ชื่อกรรมการ       

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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                         ค าช้ีแจง 

เรื่อง เอกสาร และหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ที่มีสทิธิเขา้ร่วมประชมุ 

เพื่อลงทะเบยีน และออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 

 

เนื่องดว้ยบริษทั คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ งส ์จ ากดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564  

ในวนัพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง Conservatory Ballroom ช ัน้ 3 โรงแรมโฟรซ์ีซ ัน่ส ์กรุงเทพฯ ริมแม่น า้เจา้พระยา 

เลขที ่300/1 ถนนเจรญิกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และเพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความโปร่งใส 

ชอบธรรม และเป็นประโยชนต่์อผูถ้อืหุน้ บริษทัฯ จงึเห็นควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานเพือ่แสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรือ

ผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ และเพือ่เป็นธรรมเนียมในการยดึถอืปฏบิตัต่ิอไป  

 

บรษิทัฯ จงึขอชี้แจงรายละเอยีดต่างๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ ดงัต่อไปนี้ 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

เนื่องดว้ยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดม้ปีระกาศ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 

2550 ดงันัน้ บริษทัฯ จงึไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบ

ฉนัทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ร่วมประชมุแทน หรอืมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทนได ้ดงันี้ 

1.1 บริษทัฯไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่ตอ้งการมอบฉนัทะใหไ้วอ้ย่างชดัเจน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้มาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุฉบบันี้แลว้ 

1.2 ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีความประสงคท์ี่จะใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ  ก. ซึ่งเป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะท ัว่ไปแบบง่าย 

ไม่ซบัซอ้น หรือหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ที่ก าหนดไวส้  าหรบักรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งต ัง้ให ้

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ผูถ้อืหุน้สามารถดาวนโ์หลดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ

ท ัง้สามประเภทไดท้ี่ www.cgholdings.co.th และโปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีน หรือหนงัสอืมอบฉันทะที่แนบมา

พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุฉบบันี้ มาในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย 

1.3  ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มท ัง้ขดีฆ่าลงวนัทีท่ีท่  าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพือ่ใหถ้กูตอ้ง และมผีลผูกพนั

ตามกฎหมาย หรอืจะมอบใหบ้รษิทัฯ เป็นผูด้  าเนินการใหก้็ได ้ 

1.4  ส่งหนงัสอืมอบฉนัทะคนืมายงับรษิทัฯ ภายในวนัพธุที ่23 เมษายน 2564 หรอืก่อนเวลาเริ่มการประชุม เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่

ของบรษิทัฯ ไดม้เีวลาตรวจสอบเอกสาร และใหท้นัเวลาเริ่มประชมุ  

ท ัง้นี้  ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่าน ัน้ เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ที่เป็น              

ผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งต ัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ จึงสามารถใชห้นงัสอืมอบฉนัทะได ้                

ท ัง้แบบ ก. แบบ ข. หรอืแบบ ค. แบบใดก็ได ้

1. เอกสารที่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขา้ร่วมประชมุ 

1.1 ส าหรบับคุคลธรรมดา 

ก. กรณีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ  เช่น บตัรประจ าตวั

ประชาชน, บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี ่และหากมกีารเปลีย่นชื่อหรือนามสกุลใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย ท ัง้นี้  

โปรดน าหนงัสอืแบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุฉบบันี้ มาในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย 

ข. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

(1)   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งก็ได  ้โดยกรอกขอ้ความท ัง้หมดใหถู้กตอ้ง และครบถว้น พรอ้มลงลายมือชื่อ                 

ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ  

(2)  ส  าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ท ัง้นี้ ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งแสดงเอกสารทีส่่วนราชการออกให ้ณ จดุลงทะเบยีน  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 
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ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคีวามประสงคใ์ชห้นงัสอืมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุฉบบันี้ 

มาในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย 

1.2 ส าหรบันิตบิคุคล 

ก. กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

(1)  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งไดก้รอกขอ้ความท ัง้หมดอย่างถกูตอ้ง และครบถว้น พรอ้มลงลายมอืชื่อของ 

ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2)  ส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน 

นิตบิคุคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอี  านาจกระท าการแทน

นิตบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

ข. กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

(1) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งไดก้รอกขอ้ความท ัง้หมดอย่างถูกตอ้ง และครบถว้น พรอ้มลงลายมอืชื่อของ

ผูแ้ทนนิตบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผูถ้อืหุน้ อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน               

นิตบิคุคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิคุคลซึ่งลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอี  านาจกระท า

การแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และลงชื่อรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 

(4)  ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ท ัง้นี้  ผูร้บั

มอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ ณ จดุลงทะเบยีน 

ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคใ์ชห้นงัสอืมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสือเชญิประชุม

ฉบบันี้มาในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย 

ค. กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งต ัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก และดูแลหุน้ 

(1)  ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิคุคล ขอ้ 2.2 ก. หรอื ข. 

(2)  ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให  ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัต่อไปนี้ เพิม่เตมิ 

-  หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศให  ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแทน 

-  หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคีวามประสงคใ์ชห้นงัสอืมอบฉนัทะ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมฉบบันี้ 

มาในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย ท ัง้นี้  เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท  าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้ถ้อืหุน้

หรอืผูแ้ทนนิตบิคุคลนัน้ รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 

2. การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ 

 บริษทัฯจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ก่อนเริ่มการประชุม ไม่นอ้ยกว่า 1 ช ัว่โมง หรือต ัง้แต่เวลา 9.00 น.  

เป็นตน้ไป ของวนัที ่28 เมษายน 2564 ณ สถานทีป่ระชมุ ตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัการประชมุผูถ้อืหุน้ทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุฉบบันี้  

 

 

 

 

 



หนา้ 54 ของ 56 

 

3. หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถ้อืหุน้ 

3.1 วาระท ัว่ไป 

ก. การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระใหน้บัหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้อืหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนน

เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง โดยจะไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็น

บางส่วนได ้

ข. ในกรณีมอบฉนัทะ 

(1) ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเท่านัน้การลงคะแนนเสยีง

ของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง 

และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

(2) หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบไุวไ้ม่

ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถงึ

กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธทิีจ่ะพจิารณา และลงคะแนนเสยีง

แทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

3.2 วาระเลอืกต ัง้กรรมการ 

ส าหรบัวาระการเลอืกต ัง้กรรมการนัน้ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 20 ก าหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการ

ตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

ก. ผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อื 

ข. ผูถ้อืหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงที่มอียู่ท ัง้หมดตามขอ้ 1 โดยการเลอืกต ัง้บุคคลคนเดียว หรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีทีเ่ลอืกต ัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใด

ไม่ได ้

ค. บคุคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล  าดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกต ัง้ใหเ้ป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี

หรือจะพึงเลอืกต ัง้ในคร ัง้น ัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลอืกต ั้งในล  าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกต ัง้ในคร ัง้น ัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขาด 

4. วธิีปฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ 

เลขานุการบรษิทัจะชี้แจงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชมุทราบ ซึง่เป็นการใชว้ธิกีารนบัคะแนนเสยีงแบบ 1 หุน้ ต่อ 

1 เสยีง โดยมแีนวทางดงัต่อไป  

4.1    ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการบริษทั จะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแ ต่ละวาระ โดยจะมกีาร

สอบถามความเหน็จากทีป่ระชมุว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

4.2    หากไม่มผูีไ้ม่เหน็ดว้ยและ/หรืองดออกเสยีง ใหถ้อืว่าทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัทส์  าหรบัวาระนัน้ แต่หากมผูีไ้ม่เหน็ดว้ย

และ/หรืองดออกเสยีง ผูน้ ัน้ตอ้งแจง้ชื่อและจ านวนเสยีงในบตัรลงคะแนนและส่งใหเ้จา้หนา้ที ่เพือ่น าจ านวนเสยีงของ         

ผูไ้ม่เห็นดว้ยและ/หรืองดออกเสียงนัน้ไปหกัออกจากจ านวนเสยีงของผูเ้ขา้ร่วมประชุมท ัง้หมด เมื่อไดค้ะแนนสุทธิ

เท่าไหร่  ก็จะถอืเป็นคะแนนเสยีงในการพจิารณาวาระนัน้ ยกเวน้วาระทีม่ผูีร้อ้งขอใหล้งคะแนนเสยีงดว้ยวธิกีารอืน่ 

4.3    ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการบริษทั จะแถลงมติที่ประชุมใหท้ี่ประชุมทราบเป็นรายวาระ ยกเวน้กรณีเจา้หนา้ที่       

นบัคะแนนล่าชา้ ประธานที่ประชุมจะด าเนินการประชุมต่อไปและจะแจง้มติใหท้ีป่ระชุมทราบเมือ่เจา้หนา้ทีด่  าเนินการ

รวบรวมคะแนนแลว้เสร็จ 
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  แผนที่ของสถานที่จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

บริษทั คนัทรี่ กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ณ หอ้ง Conservatory Ballroom ช ัน้ 3 โรงแรมโฟรซ์ซี ัน่ส ์กรุงเทพฯ รมิแม่น า้เจา้พระยา  

เลขที ่300/1 ถนนเจรญิกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์02-032-0888  

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทาง 

 โดยรถประจ าทาง : สาย 1, 15, 17, 35, 75, 504 และสาย 547   

 โดยรถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีสะพานตากสนิ  
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บริษทั คนัทรี่ กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 132 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์3 ชัน้ 20 ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์+66 2 256 7999 โทรสาร +66 2 256 7888  

www.cgholdings.co.th 

http://www.cgholdings.co.th/

