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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ ประจำป ี2564 
บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จำกดั (มหาชน) 

วนัพธุที ่28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชมุ อาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 20 

เลขที ่132 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 
 

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งประชุมของบรษิทั จำนวน 3 ทา่น  
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการ  
3. นายทอมม่ี  เตชะอุบล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ จำนวน 4 ทา่น  
1. พลตำรวจเอกวีรพงษ์     ช่ืนภักดี        กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
2. นางจิตรมณี  สุวรรณพูล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร        กรรมการ 
4. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ  

รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.77 ของกรรมการทั้งหมด 
 
กรรมการที่ลาประชุม 

1. นายเดช นำศิริกุล กรรมการอิสระ  
2. นายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายวรเดช สุฤชุกุล ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน 
3.  นายพิทักษ์พล   รุ่งโรจน์สุวรรณ ผู้อำนวยการ สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายวัลลภ   วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 

จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
2.  นางสาวฐิตนิันท์   ดวงขวัญ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เจที ลีเก้ิล จำกัด ทำหน้าที่ร่วม

สังเกตการณ์ในการประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 
 

นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ เลขานุการบริษัท รายงานว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เนื่องด้วย 
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“ศบค.”) ได้ออกประกาศกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่
ควบคุมสูงสุด ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 เมษายน 
2564 โดยห้ามการใช้สถานที่ให้บริการห้องประชุมห้องจัดเลี้ยง จึงส่งผลทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2564 ณ ห้อง Conservatory Ballroom ช้ัน 3 โรงแรมโฟรซีซั่นส์กรุงเทพฯ ได้  

ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้มีม ติอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยให้จัดประชุม ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 132 อาคารสินธน ทาว
เวอร์ 3 ช้ัน 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บรษิัทฯ จึงจัดเตรียมมาตรการ ดังต่อไปนี้ 
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1. จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนก่อนเข้าห้องประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีไข้  
ไอ หรือจาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นเข้าประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่เข้าประชุม 

2. บริษัทฯ จะจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมให้ไม่เกิน 20 ท่าน นับรวมกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้สิทธิผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าประชุมก่อน มีสิทธิเข้าร่วมประชุมก่อน ( First come First served) หาก
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมครบตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าประชุม และขอความร่วมมืองดการรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม  

4.  ลดความแออัดของสถานที่ประชุม โดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social-Distancing) ด้วยการจัดเก้าอ้ีให้ 
เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร 

5.  บริษัทฯ ได้จัดเตรยีมจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ 
6.  บริษัทฯ งดการใช้ไมโครโฟนระหว่างการประชุม กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสักถาม บริษัทได้จัดเตรียมกระดาษคำถามให้แก่

ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อเขียนข้อซักถามแทนการใช้ไมโครโฟน 

 ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จำนวน 114 ราย  
เป็นจำนวน 2,921,240,516 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.93 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประ ชุม (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ประธานที่ประชุม”)  
ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท แจ้งองค์ประชุมและช้ีแจงข้ันตอนการประชุมและหลักเกณฑ์การ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  

เลขานุการบริษัท ได้ช้ีแจงข้ันตอนการประชุมและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการประชุม 
ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้ง

รายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน 
2. สิทธิในการแสดงความเห็น 
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม กรุณายกมือข้ึนพร้อมแจ้งช่ือ จากนั้นให้ ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็นหรือข้อ

ซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว 
 1) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางส่วนได้ 

  2) ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือ
ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิที่จะพิจารณา และลงคะแนนเสียง
แทนได้ตามที่เห็นสมควร 
3) สำหรับใบคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ซึ่งไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม ณ 
บริเวณทางออกของห้องประชุม 
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3. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่

ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
2) หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์สำหรับวาระนั้น แต่หากมีผู้ไม่เห็นด้วย

และ/หรืองดออกเสียง ผู้นั้นต้องแจ้งช่ือนามสกุลและจำนวนเสียงในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำจำนวน
เสียงของผู้ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้นไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เม่ือได้คะแนน
สุทธิเท่าไหร่ ก็จะถือเป็นคะแนนเสียงในการพิจารณาวาระนั้น ยกเว้นวาระที่มีผู้ร้องขอให้ลงคะแนนเสียงด้วยวิธีการอ่ืน 

3) ประธานที่ประชุมจะแถลงคะแนนเสียงที่ใช้ให้ที่ประชุมทราบ เป็นรายวาระ ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที่นับคะแนนล่าช้า 
ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมต่อไปและจะแจ้งมติให้ที่ประชุมทราบเม่ือเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมคะแนน
แล้วเสร็จ 

4. การส่งคำถามล่วงหน้า 
บริษัทฯได้ประกาศผ่านเวปไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายใน

วันที่ 23 เมษายน 2564 ได้ที่ สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย หรือ CompanySec@cgholdings.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ 

5. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม  
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือ

เชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน website พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 
มีนาคม 2564 

6. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย  
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคน

กลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยมี นายจักรา สอาดเทียม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นราย
ย่อยในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการนับคะแนนเสียง   

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้รายงานเก่ียวกับความคืบหน้าของการขอรับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นขอให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ พิจารณาให้การรับรองในไตรมาสที่ 
3/2561 นั้น คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศแนว
ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในภาคเอกชนไทย เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา 

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดดำเนินการประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ เลขานุการบริ ษัทได้รายงานให้
ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

  ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 
มิถุนายน 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ 
ภายในระยะเวลา 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ www.cgholdings.co.th 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2563 เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดังกล่าว รายละเอียดแสดงตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

http://www.cgholdings.co.th/
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   เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าใน
วาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ ประจำป ี2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จำนวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,923,517,519 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
หมายเหตุ:  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจำนวน 19 ราย เป็นจำนวน 2,277,003 หุ้น ดังนั้น 

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 133 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,923,517,519 หุ้น 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 

  ประธานที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานผลการดำ เนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ใน
รายงานประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ประธานที่ประชุมจึงขอมอบหมายให้  นายทอมม่ี เตชะอุบล 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน  

  นายทอมม่ี เตชะอุบล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า ตั้งแต่บริษัทมีการปรับโครงสร้าง ซึ่ง
ตั้งเป้าหมายในการเป็นบริษัทที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการทำธุรกิจเก่ียวกับการลงทุนในบริษัทอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย   
ซึ่งจะสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การลงทุนระยะ
ยาว และการบริหารเงินสภาพคล่องของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

  สำหรับโครงสร้างในปัจจุบันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทอ่ืน ซ่ึงหลักๆ 
มีทั้งสิ้น 4 บริษัท อันได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “CGS” ทำธุรกิจเก่ียวกับหลักทรัพย์ บริษัท 
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “CGD” เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) “MFC” เป็นบริษัทบริหารจัดการกองทุน และบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) “PDI” 
ซึ่งในปีที่ผ่านมา PDI ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางธุรกิจจากเดิมทำเก่ียวกับพลังงานทดแทน เปลี่ยนเป็นธุรกิจในรูปแบบการ
ท่องเที่ยว และโรงแรม  

   โดยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในเครือในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน โดยถือหุ้นอยู่ใน CGS 
จำนวนร้อยละ 99.31 ถือหุ้นอยู่ใน CGD จำนวนร้อยละ 9.05 ถือหุ้นอยู่ใน MFC จำนวนร้อยละ 24.96 และ PDI ถือหุ้นอยู่
จำนวนร้อยละ 25 โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือมีส่วนของทุนที่เพียงพอและจำนวนหนี้สินไม่มาก ยกเว้น 
CGD ที่มีหนี้สินต่อทุนสูง เนื่องจากเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงมีอัตราส่วนหนี้สิน
ค่อนข้างสูง ซึ่งในปีนี้ CGD ได้มีมาตรการในการลดภาระหนี้สินลงให้ได้มากที่สุด     

   งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
จำกัด (มหาชน) “CGH” มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรอยู่ที่ 143 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ที่มีผลการดำเนินงานเป็น
กำไรอยู่ที่ 84 ล้านบาท มีรายได้รวมในปี 2563 อยู่ที่ 1,418 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,102 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.7 เป็นผลมาจากรายได้จากคอมมิชช่ันหลักทรัพย์เพิ่มข้ึนจาก 288 ล้านบาท เป็น 561 ล้านบาท
ในปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.8 และคอมมิชช่ันจากสินค้าอนุพันธ์ (Tfex) เพิ่มข้ึนจาก 271 ล้านบาท เป็น 439 ล้าน
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บาทในปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 62 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการลงทุนลดลงจาก 184 ล้านบาท เป็น 45 ล้านบาทในปี 
2563 หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 75.7 เป็นผลมาจากในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทฯ ถือหุ้นกู้ของบริษัท 
การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“การบินไทย”) ซึ่งธุรกิจของการบินไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
Covid-19 โดยตรง อีกทั้งการบินไทยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูธุรกิจ จึงส่งผลทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในส่วนของกำไรจาก
การลงทุนลดลงไปด้วย  

   บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมในปี 2563 จำนวน 1,275 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 1,018 
ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มข้ึน โดยส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนจากส่วนของผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มข้ึนจาก 
489 ล้านบาท เป็น 661 ล้านบาทในปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 35.1 และส่วนของค่าธรรมเนียมและค่าบริการ เพิ่มข้ึนจาก 
157 ล้านบาท เป็น 225 ล้านบาทในปี 2563 หรือคิดเป็นร้อยละ 43.4 

   บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 9,349 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ที่มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 8,825 ล้านบาท เป็นผล
มาจากที่บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนอยู่ที่  831 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ที่มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 352 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องมากที่สุดหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ข้ึนอีกในอนาคต มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยลดลงอยู่ที่ 1,101 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 
ที่มี 1,305 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 มีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5,300 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีส่วนของผู้ถือ
หุ้นอยู่ที่ 5,761 ล้านบาท ซึ่งทำให้ในปี 2563 มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นอัตราร้อยละ 0.21 
เท่า   

   งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 
141 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 221 ล้านบาท เป็นผลมาจาก CGS งดจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา  
รวมถึงได้รับกำไรจากการลงทุนและตราสารอนุพันธ์ลดลง มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 132 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มี
ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 175 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายทางภาษีลดลง จึงทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2563 อยู่ที่ 9 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 46 ล้านบาท  

   ในส่วนของทุนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ มีส่วนของทุนอยู่ที่ 5,806 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2562 ที่มีส่วนของทุนอยู่ที่ 6,260 ล้านบาท ซึ่งทำให้ในปี 2563 มีส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของทุนลดลงเป็นร้อยละ 
0.17   

  ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน สิ้นสุดโครงการ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 
โดยดำเนินการซื้อหุ้นคืนในช่วงที่ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังมีเงินสภาพคล่องคงเหลืออยู่ ซึ่งบริษัทฯ
ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวน 331,378,200 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 258,705,921 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.64  

  เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 368.30 ล้านบาท 
และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ไดอ้อกเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 398.20 ล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้ทั้ง
สองครั้งเป็นหุ้นกู้ที่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 มีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.75 
ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่งการออกหุ้นกู้เป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มมากข้ึน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
หากเกิดวิกฤตการณ์ Covid-19 ข้ึนอีกครั้ง  

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังได้นำเสนอต่อที่ประชุมเก่ียวกับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง CGS ในปี 
2563 ที่ผ่านมา CGS มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มเติมในส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในตรา
สารทุนและ Tfex โดย CGS ประสบความสำเร็จในการเป็นอันดับ 1 ในประเภทตราสารอนุพันธ์ในไตรมาส 1 ของปี 2563 
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และยังสามารถรักษาอันดับให้คงอยู่ใน 3 อันดับแรกได้ตลอดปี 2563 อีกทั้งยังขยายธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูงเพิ่มเติม อาทิ 
SBL, Margin Loan, DW และ DMA ทำให้บริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้นค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา   

  ในปี 2564 CGS จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยจะปรับเปลี่ยนธุรกิจเป็นลักษณะของดิจิทัลมากข้ึน โดย
การเปิดตัวแอปพลิเคช่ันใหม่ ซึ่งเป็นแอปพลิเคช่ันที่มีฟังค์ช่ันครบครันและสมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะเปิดตัว
ภายใน 2 เดือนนี้ โดยมีฟังค์ช่ันในการซื้อขายสำหรับหน่วยลงทุนของกองทุน หรือพันธบัตรต่างๆ รวมถึงสามารถติดตาม
ข่าวสารได้จากทั่วโลกผ่านแอปพลิเคช่ันนี้ ซึ่งทำให้ลูกค้าสะดวกมากข้ึนทั้งในการดูข้อมูลสถานะของหลักทรัพย์ สัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า และหน่วยลงทุนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกด้วย   

   PDI จะปรับเปลี่ยนทิศทางธุรกิจโดยการเข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ 
และ โรงแรม Capella กรุงเทพฯ ซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า 10,000 ล้านบาท และถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 51 ของโครงการ
นี้ โดย PDI ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติแผนการดำเนินงานใน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) 
ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อไม่เกินสิทธิที่ตนเองมีอยู่ และหากยังคงมี
หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิให้ยกเลิกหุ้นส่วนที่เหลือทั้งจำนวน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ออกใหม่ เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหุ้น 
ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น หลังจากนั้น PDI จะดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินอ่ืนๆ ของบริษัทฯ อาทิ ที่ดิน 
จังหวัดระยองและจังหวัดตาก มีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท รวมถึงจำหน่ายธุรกิจเกี่ยวกับ Solar Farm ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อนำเงินทุนมารองรับการดำเนินงานตามแผนการปรับเปลี่ยนทิศทางธุรกิจใหม่ และเชือ่ว่า
ทรัพย์สินโรงแรมเป็นทรัพย์สินที่ดี ที่เป็นระยะยาว และจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับ PDI 
ต่อไป อีกทั้ง PDI ยังมีแผนที่จะพัฒนาโรงแรมในพื้นที่สาธร มีมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท เป็นโรงแรมที่รองรับได้ถึง 204 
ห้อง คาดการณ์ว่าเริ่มก่อสร้างภายในปลายปี 2564 นี้ และสำเร็จโครงการในปลายปี 2566 ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในครั้งนี้ อาจจะทำให้สัดส่วนที่ CGH ถือหุ้นใน PDI เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 25 ข้ึนมาอยู่ราวๆ ร้อยละ 40 หมายความว่าการ 
ในอนาคตอาจจะส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษัทฯ CGH หากมีการจัดทำงบการเงินรวม แต่ในระยะยาวเชื่อว่าธุรกิจของ
โรงแรมที่ PDI ลงทุน จะสามารถพลิกฟื้นและกลับมาสร้างผลกำไรให้ CGH ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน   

   MFC ถึงแม้จะอยู่ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ Covid-19 ก็ยังสามารถสร้างผลกำไรได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2563 ที่
ผ่านมา MFC มีรายได้เพิ่มข้ึนในส่วนของค่าธรรมเนียมและบริการ จำนวน 884.85 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนรายได้ที่สูงที่สุด
ในรอบ 7 ปีของ MFC ในปีที่ผ่านมา MFC มีทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การจัดการ (Asset Under Management : AUM) ซึ่งมี
มูลค่าสูงถึง  7,966.79 ล้านบาท จึงเห็นได้ว่า MFC สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเจอวิกฤตการณ์ Covid-19 
และเช่ือว่าจะสามารถประคับประคองธุรกิจให้ได้ผลประกอบการที่ดียิ่งๆ ข้ึนไป 

   CGD ปัจจุบันประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัส Covid-19 จึงทำให้ CGD มีแผนที่จะลดภาระเรื่องดอกเบี้ย และหนี้สินให้ได้มากที่สุด สำหรับแผนงานการลงทุน
โครงการใหม่ที่คาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในปีนี้จำนวน 2 โครงการ โดยมีการซื้อที่ดินบริเวณพระราม 3 เตรียมไว้ ประกอบไป
ด้วยโครงการ Residential towers จำนวน 2 อาคาร และการสร้างโรงเรียนนานาชาติอยู่ในบริเวณเดียวกัน บนพื้นที่ 23 ไร่ 
และโครงการที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งคาดว่าหากดำเนินการสำเร็จ จะสามารถสร้างผลกำไรให้กับ CGD ได้มากข้ึนใน
อนาคต 

   เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมช้ีแจงว่า ในวาระนี้เป็นการรายงานผล
การดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงมติ 
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หมายเหตุ:  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 1 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 134 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,923,517,520 หุ้น  

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
   ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ กัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 112 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ    

 

   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ดังรายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบโดย นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 ผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้   

 

 งบการเงินรวม ปี 2563 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ปี 2563 
สินทรัพย์ 9,348,677,960 6,825,450,928 
หนี้สิน 4,048,718,718 1,019,584,496 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,299,959,242 5,805,866,432 
รายได้รวม 1,418,303,744 140,937,036 
ค่าใช้จ่ายรวม 1,275,341,800 138,722,257 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี  142,972,882 8,829,195 
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.0351 0.0022 

 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าใน
วาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมมีตอินุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จำนวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,923,517,520 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 

  ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2563 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 
8,829,195 บาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.0022 บาท โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุน
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สำรองตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไร
เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำป ี2562 ประจำป ี2563 

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

2. การจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท) 2,303,204 441,460 

3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) งดจ่ายเงินปันผล งดจ่ายเงินปันผล 

4. รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น (บาท) - - 

5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) - - 
 

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมาย จำนวน 441,460 บาท และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้ง
ว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายปันผล ประจำปี 2563 
ดว้ย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จำนวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,923,517,520 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 

  ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้ นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานที่ประชุมมีส่วนได้
เสียในวาระนี้ จึงได้มอบหมายให้นายสุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้ 

   จากนั้น นายสดาวุธ เตชะอุบล และนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 ท่าน จึงออกจาก
ห้องประชุม 

   ในการนี้ นายสุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้ และ
ได้ดำเนินการประชุมต่อ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 
มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256 4 มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 

1) นายสดาวุธ   เตชะอุบล   ประธานกรรมการ (มีอำนาจ) 
2) นายพิสุทธิ์ วริิยะเมตตากุล  กรรมการ (ไม่มีอำนาจ) 

  โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณารายช่ือกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 
ได้แก่ นายสดาวุธ เตชะอุบล และนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/
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หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทั้งยังได้ปฎิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็ นอย่างดีและมีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ จึง
เห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือทั้ง 2 ท่านในครั้งนี้ มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียด
เกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการแต่
ละท่าน แสดงตามประวัติกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคำนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4  

  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ใน
วาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

(5.1)  นายสดาวุธ เตชะอุบล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

มตทิีป่ระชุม จำนวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,868,317,094 100.00 
ไม่เห็นด้วย 100 0.00 
งดออกเสียง 55,200,326 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

(5.2)  นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล ตำแหน่ง กรรมการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จำนวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,914,518,234 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 9,000,000 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

หมายเหตุ:  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 5.2 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจำนวน 3 ราย เป็นจำนวน 714 หุ้น ดังนั้น 
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 137 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,923,518,234 
หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5.2 เพิ่มข้ึน 

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวเชิญ นายสดาวุธ เตชะอุบล และนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้มีส่วน
ได้เสีย ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 

  ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุม 
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ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้าง เบี้ยประชุม ค่าพ าหนะ สวัสดิการ และค่าตอบแทนอ่ืน 
ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเก่ียวเนื่องกับการทำงานต ามระเบียบของบริษัทฯ ด้วย  
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ยังคงมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563 ดังนี้ 

 1. ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

ต ำแหน่ง 

มติที่ประชุมผูถ้อืหุน้ 

ประจ ำปี 2562 

(บำท/เดือน) 

มติที่ประชุมผูถ้อืหุน้ 

ประจ ำปี 2563 

(บำท/เดือน) 

น ำเสนอท่ีประชุมผูถ้อืหุน้ 

ประจ ำปี 2564 

(บำท/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 03 ,000 30,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการชดุย่อยอื่น 

- ประธาน 

- กรรมการ 

 

30,000 

20,000 

 

30,000 

20,000 

 

30,000 

20,000 

 

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้  
1) การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ให้เหมา

จ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม  
2) ให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการบริษัทฯ ท่านอ่ืน  

ส่วนพนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว 
3) ให้มีผลต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. บำเหน็จ 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นดังต่อไปนี้ 
1) ไม่เกินให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการได้ 4 เท่าของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ประธานคณะกรรมการชุด

ย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับเงิน
บำเหน็จเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าตอบแทน 

2) ให้คำนวณค่าบำเหน็จกรรมการที่ทุกท่านจะได้รับตามสัดส่วนการเข้าประชุมในปี  2564 ดังนี้ 
ก) เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 100 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้ 
ข) เข้าประชุมน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 50 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้ 
ค) กรรมการที่ มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งกรรมการตลอดทั้ งปี 2564  

 (วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
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 3 ผลประโยชน์อื่นๆ . ไม่มี 
   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป  

  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ใน
วาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสียง 

มติที่ประชุม   ที่ประชมุมมีตอินมุัตคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจำป ี2564 ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จำนวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,923,519,334 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

หมายเหตุ:  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจำนวน 5 ราย เป็นจำนวน 1,100 หุ้น ดังนั้น 
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 142 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,923,519,334 หุ้น 
และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มข้ึน 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 
  ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหา ชนจำกัด พ.ศ.2535 

มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจำปี 2564 ดังมีรายช่ือต่อไปนี้  

1) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 และ/หรือ 
2) นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ 
3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 และ/หรือ 
4) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเข่ือนขันธ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6287 

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
   ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตรายอื่นของ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน 
   โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นเงินจำนวน 950,000 บาท ต่อปี   
   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ 

และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความน่าเช่ื อถือ โดยบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป 
จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทย่อย” ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ด้วยเช่นเดียวกัน  

   สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอสําหรับปี 2564 เป็นการเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัท (บริษัทฯ และบริษัทย่อย) 
โดยค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 950 ,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 
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230,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง จึงเห็นว่าค่า
สอบบัญชีอยู่ในอัตราที่เหมาะสม    

   คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตาม
รายละเอียดข้างต้น โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 950,000 บาท โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้  

ขอ้มูลประกอบกำรพจิำรณำ ปี 2563 ปี 2564 

ส านกังานสอบบญัช ี บริษทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั บริษทัส านกังาน อวีาย จ ากดั 

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

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) บาท - - 

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

 

  เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่า  
ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 
2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  

1) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 และ/หรือ 
2) นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ 
3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 และ/หรือ 
4) นางสาวสินีนารถจิระไชยเขื่อนขันธ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6287 

   เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และกำหนดคา่สอบบญัชปีระจำป ี2564 เป็นเงนิจำนวน 950,000 บาท ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 

วาระที ่8 พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดย
การตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 361,364,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คันทรี่  กรุ๊ป 
โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (CGH-W2) ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 
2561 จึงทำให้ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CGH-W2 จำนวน 
361,364,860 หุ้น 

 

และเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่จะได้นำเสนอต่อไปในวาระที่ 11 
นั้น ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนที่จดทะเบียนโดยการ
ออกหุ้นใหม่ ซึ่งจะกระทำได้ต่อเม่ือหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยัง

มตทิีป่ระชุม จำนวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,923,519,334 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 
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จำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ งมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บาท เป็น 
5,451,162,842 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 361,364,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ดังนี้ 

 

1) หุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (CGH-W2) จำนวน 361,364,860 หุ้น 
 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ 
จำนวน 361,364,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

     

 เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้ง
ว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธอิอกเสียง 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บาท เป็น 

5,451,162,842 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 361,364,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดังนี้  

มตทิีป่ระชุม จำนวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,923,519,334 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ ใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน 
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,451,162,842 บาท (-ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันแปดร้อยสี่สิบ 

  สองบาทถ้วน-) 
แบ่งออกเป็น   5,451,162,842 หุ้น (-ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันแปดร้อยสี่สิบ 

                          สองหุ้น-)  
มูลค่าหุ้นละ                    1     บาท  (-หนึ่งบาท-) 
โดยแยกออกเป็น   
หุ้นสามัญ            5,451,162,842 หุ้น  (-ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันแปดร้อยสี่สิบสอง                        
                                               หุ้น-) 
หุ้นบุริมสิทธิ                  -      หุ้น  ( - )” 
 



 

หน้าที่ 14 ของ 18 

 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ
นายทะเบียน 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

 

  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้ง
ว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชมุมมีตอินมุัตแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบริษทั ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 

“ข้อ 4  ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,451,162,842 บาท (-ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันแปด 
                                                ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน-) 
แบ่งออกเป็น  5,451,162,842 หุ้น  (-ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันแปดร้อย 
                                                สี่สิบสองหุ้น-)  
มูลค่าหุ้นละ                     1   บาท (-หนึ่งบาท-) 
โดยแยกออกเป็น   
หุ้นสามัญ         5,451,162,842   หุ้น  (-ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันแปดร้อย 
                                                สี่สิบสองหุ้น-) 
หุ้นบุริมสิทธิ               -        หุ้น  ( - )” 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ
นายทะเบียน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

 

มตทิีป่ระชุม จำนวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,923,519,334 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (CGH-W4) จำนวนไม่

เกิน 1,001,386,220 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 4 (CGH-W4) จำนวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามรายชื่อผู้
ถือหุ้นซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ตามที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ จะ
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 (สี่) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเศษที่หารไม่ลงตัวจะปัดทิ้ง โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วยมี
สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.25 บาท 



 

หน้าที่ 15 ของ 18 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (CGH-W4) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่
เสนอ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเก่ียวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้ง
ว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เพื่อลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมมีติอนมุัตกิารออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (CGH-W4) 
จำนวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จำนวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,923,519,334 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,001,386,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (CGH-W4) จำนวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทำให้มี
ความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 1,001,386,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จำนวน 1,001,386,220 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,001,386,220 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้ง
ว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เพื่อลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บาท เป็น 

6,452,549,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,001,386,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

 

 



 

หน้าที่ 16 ของ 18 

 

มตทิีป่ระชุม จำนวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,923,938,921 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 

หมายเหตุ:  ระหว่างการประชุมในวาระที่ 11 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจำนวน 1 ราย เป็นจำนวน 419,587 หุ้น ดังนั้น 
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 143 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,923,938,921 หุ้น 
และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 11 เพิ่มข้ึน 

 

วาระที่ 12 พิจารณาอนมุัตแิก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ 

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า  เพื่ อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 6,452,549,062 บาท (-หกพันสี่ร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหกสิบสองบาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น    6,452,549,062 หุ้น  (-หกพันสี่ร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหกสิบสองหุ้น-)  
มูลค่าหุ้นละ     1    บาท (-หนึ่งบาท-) 
โดยแยกออกเป็น   
หุ้นสามัญ            6,452,549,062  หุ้น (-หกพันสี่ร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหกสิบสองหุ้น-) 

  หุ้นบุริมสิทธิ   -      หุ้น ( - )” 
 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ
นายทะเบียน 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

 

 เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้ง
ว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เพื่อลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมมีติอนมุัตแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบริษทั ข้อ 4 โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดิมและใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทนด้วย  
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 6,452,549,062 บาท  (-หกพันสี่ร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหกสิบสอง  
                                                บาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น    6,452,549,062 หุ้น  (-หกพันสี่ร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหกสิบ   
                                                 สองหุ้น-)  
มูลค่าหุ้นละ     1    บาท  (-หนึ่งบาท-) 
โดยแยกออกเป็น   
หุ้นสามัญ            6,452,549,062  หุ้น  (-หกพันสี่ร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหกสิบ 
                                                 สองหุ้น-) 
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หุ้นบุริมสิทธิ   -      หุ้น  ( - )” 
 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
คำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้ งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้ 

 

มตทิีป่ระชุม จำนวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,923,938,921 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 

วาระที ่13 พิจารณาอนมุตัิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,001,386,220 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่  
 จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท CGH-W4 

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 1,001,386,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ครั้งที่ 4 (CGH-W4)  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,001,386,220 หุ้น เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท CGH-W4 ดังกลา่ว 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จำนวนไม่เกิน1,001,386,220 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่เสนอข้างต้น 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยแจ้ง
ว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เพื่อลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชมุมีมตอินมุัตกิารจดัสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ จำนวน 1,001,386,220 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั CGH-W4 ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จำนวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 2,923,938,921 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 14  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ในวาระนี้ 
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ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและซักถาม แต่ไม่มีผู้ใด
สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดก าร
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในเวลา 11.15 นาฬิกา  
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                           -ลายมือช่ือ-              
 (นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ) 

เลขานุการบริษัท 
ผู้จดบันทึกการประชุม           

 

 

 

  


