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(1) นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
(2) นายสุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการ 
(3) นายเดช น าศิริกุล กรรมการอิสระ 
(4) นายนิพนธ ์ วสิิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(5) พลต ารวจเอกวรีพงษ ์   ช่ืนภกัดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
(6) นางจติรมณี สุวรรณพูล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(7) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการ
(8) นายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
(9) นายพสุิทธิ์ วริิยะเมตตากุล กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท
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ผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัท ดลีอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
1.คณุวลัลภ วิไลวรวิทย์ ผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

ท ำหนำ้ท่ีรว่มสงัเกตกำรณใ์นกำรประชมุและเป็นสกัขีพยำนในกำรนบัคะแนน

ทีป่รึกษากฎหมาย บริษัท เจ ท ีลีเกิล้ จ ากัด
1.คณุฐิตินนัท ์ ดวงขวญั ท่ีปรกึษำกฎหมำย 

ท ำหนำ้ท่ีรว่มสงัเกตกำรณใ์นกำรประชมุและเป็นสกัขีพยำนในกำรนบัคะแนน
ผู้บริหารของบริษัท
1.คณุวรเดช   สฤุชกุลุ    ผูบ้รหิำรสงูสดุสำยงำนบญัชีและกำรเงิน
2.คณุชธิุดำ    ศริเิลศิพรไชย     ผูอ้  ำนวยกำรอำวโุส สำยบญัชีและกำรเงิน บมจ.หลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุป๊

ผูบ้รหิารของบรษิัท ผูส้อบบญัช ีและที่ปรกึษากฎหมาย 
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ขัน้ตอนการประชุม
ในกำรประชมุจะมีกำรด ำเนินกำรประชมุเรยีงตำมวำระท่ีแจง้ไวต้ำมหนงัสือเชิญประชมุ โดยผูด้  ำเนินกำร
ประชมุจะแจง้รำยละเอียดของแตล่ะวำระ ก่อนกำรลงคะแนน

สิทธิในการแสดงความเหน็
หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้คดิเห็น หรอืขอ้ซกัถำม กรุณำยกมือขึน้ พรอ้มแจง้ช่ือนำมสกลุ จำกนัน้ ใหผู้ถื้อหุน้
แจง้ขอ้คดิเห็น หรอืขอ้ซกัถำม เพ่ือใหท่ี้ประชมุตอบขอ้ซกัถำมดงักลำ่ว



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCLหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 5

1. กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระใหน้ับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยจะไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบำงสว่นได้

2. ในกรณีมอบฉนัทะ
2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่ำนั้น กำรลงคะแนน

เสียงของผูร้บัมอบฉันทะวำระใด ไม่เป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้ง และไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้

2.2 หำกผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุ
ไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกที่ระบุ ไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิที่จะพิจำรณำ 
และลงคะแนนเสียงแทนไดต้ำมที่เหน็สมควร

ส ำหรบัใบคะแนนในส่วนที่เหน็ดว้ย ซึง่ไม่ไดเ้ก็บระหวำ่งวำระกำรประชมุ ขอใหท้กุทำ่นสง่คืนหลงัจำกจบกำรประชมุ ณ จดุ
ตรวจเอกสำร บรเิวณทำงออก
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ประธำนท่ีประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำม
ควำมเหน็จำกท่ีประชมุวำ่ผูถื้อหุน้ทำ่นใดไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสียง

หำกไม่มีผูค้ดัคำ้นและ/หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่ำท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทส์  ำหรับวำระนัน้ แต่หำกมีผู้
คดัคำ้นและ/หรืองดออกเสียง ผูน้ัน้ตอ้งแจง้ช่ือนำมสกุล และจ ำนวนเสียงในบตัรลงคะแนนและส่งใหเ้จำ้หนำ้ท่ี 
เพ่ือน ำจ ำนวนเสียงของผูค้ัดคำ้นและ/หรืองดออกเสียงนั้นไปหักออกจำกจ ำนวนเสียงของผูเ้ข้ำร่วมประชุม
ทัง้หมด เม่ือไดค้ะแนนสทุธิเท่ำไหร ่ก็จะถือเป็นคะแนนเสียงในกำรพิจำรณำวำระนัน้ ยกเวน้วำระท่ีมีผูร้อ้งขอให้
ลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีกำรอ่ืน

ประธำนจะแถลงคะแนนเสียงท่ีใชใ้หท่ี้ประชมุทรำบเป็นรำยวำระ ยกเวน้กรณีเจำ้หนำ้ท่ีนับคะแนนลำ่ชำ้ 
ประธำนจะด ำเนินกำรประชมุต่อไปและจะแจง้มติใหท่ี้ประชมุทรำบเม่ือเจำ้หนำ้ท่ีด ำเนินกำรรวบรวมคะแนนแลว้
เสรจ็
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การส่งค าถามล่วงหน้า

บริษัทไดป้ระกำศผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัท ในกำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำมำยังบริษัท 
ภำยในวนัท่ี 23 เมษำยน 2564 ไดท่ี้ สำยเลขำนกุำรบริษัทและกฎหมำย หรือ CompanySec@cgholdings.co.th 
ซึง่ในช่วงเวลำดงักลำ่ว ไมมี่ผูถื้อหุน้ทำ่นใดสง่ค ำถำมมำยงับรษัิท

การเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุม

ทัง้นี ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเขำ้ถึงรำยละเอียดกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี บรษัิทไดท้  ำกำรเผยแพรห่นงัสือ
เชิญประชุมทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ไวบ้น website พรอ้มทัง้แจง้ข่ำวต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตั้งแต่วันท่ี 
25 มีนำคม 2564
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ตัวแทนผู้ถอืหุ้นรายย่อย 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จงึขออำสำสมคัรจำกผูถื้อหุน้รำยยอ่ย เพ่ือเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ 
รว่มสงัเกตกำรณใ์นกำรตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสียง
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พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
เมือ่วนัที ่26 มิถุนายน 2563 

9
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วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่   

26 มิถุนายน 2563 (1) 10

บริษัทฯ ไดจ้ัดกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนำยน 2563 และไดจ้ัดท ำ
รำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วสง่ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชย ์ภำยในระยะเวลำ 14 
วัน ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด นับแต่วันท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น พรอ้มทั้งเผยแพร่ทำงเว็บไ ซต์ของบริษัทฯ 
www.cgholdings.co.th 
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วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่   

26 มิถุนายน 2563 (2) 11

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2563 ดงักล่ำว รำยละเอียดแสดงตำมส ำเนำรำยงำนกำร
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุำยน 2563 ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ย 1

คะแนนเสยีงทีใ่ช้
มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2563

12
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บริษัทฯ ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำน และกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคัญ ซึ่งเกิดขึน้ประจ ำปี 2563 ดังมี
รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2563

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบรษัิทเหน็สมควรน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและ

รำยงำนประจ ำปี 2563 ของบรษัิทฯ รำยละเอียดแสดงในรำยงำนประจ ำปี 2563 ปรำกฏตำมสิ่งที่สง่มำดว้ย 2

คะแนนเสยีงทีใ่ช้
วำระนีไ้มมี่กำรลงมติจำกผูถื้อหุน้ เน่ืองจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ
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พจิารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดผ้่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563
ซึง่ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้ (1) 34

หลักการและเหตุผล
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 112 บริษัทฯ จึงไดจ้ดัท ำงบ

กำรเงินประจ ำปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรบัรองจำกผูส้อบบญัชีแลว้ จึง
ขอเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและเห็นชอบงบกำรเงินของบริษัทฯ ประจ ำปีสิน้สุดวันท่ี

31 ธันวำคม 2563 ดงัมีรำยละเอียดแสดงในรำยงำนประจ ำปี 2563 ปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำดว้ย 2 หวัขอ้ งบ
กำรเงินและหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน โดยงบกำรเงินไดผ้่ำนกำรตรวจสอบโดยนำยวลัลภ วิไลวรวิทย ์ผู้สอบ
บญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 6797 ผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกดั แลว้ 
เหน็ควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563
ซึง่ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้ (2) 35

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบรษัิทเหน็ควรน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรบัรองจำกผูส้อบบญัชีและไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ โดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้
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                 2563                          2563 

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

        4,048,718,718 1,019,584,496 

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

          1,358,361,397 140,937,036 

              1,092,381,692 81,069,921 

      (      )                 142,972,882 8,829,195 

      (      )         (    :     ) 0.0351 0.0022 
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คะแนนเสยีงทีใ่ช้

มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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พจิารณาการจดัสรรก าไรเพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมตังิดการจา่ย

เงินปันผลประจ าปี 2563
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จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 (1) 39

หลักการและเหตุผล
เน่ืองจำกในปี 2563 ผลประกอบกำรของบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ 8,829,195 บำท หรือคิดเป็นก ำไรต่อหุน้ 

0.0022 บำท ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 61 
ไดก้  ำหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละหำ้ของก ำไรสทุธิ
ประจ ำปีหกัดว้ยยอดเงินขำดทนุสะสมยกมำ และจึงน ำก ำไรส่วนท่ีเหลือจ่ำยเป็นเงินปันผล ประกอบกบันโยบำย
กำรจ่ำยเงินปันผลของบรษัิทฯ ก ำหนดให ้“ในกรณีปกติ คณะกรรมกำรบรษัิทมีนโยบำยท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อ
หุน้ของบริษัทฯ พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ในอตัรำท่ีไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 60 ของก ำไร
สทุธิหลงัจำกหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลประจ ำปีแลว้” และเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 59 ก ำหนดใหก้ำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว ตอ้งได้รบักำร
อนมุตัิจำกผูถื้อหุน้
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จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 (2) 40

ดงันัน้ คณะกรรมกำรจึงเห็นสมควรจดัสรรก ำไรเพื่อเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และอนมุตัิงดกำรจ่ำยเงิน
ปันผลประจ ำปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เน่ืองจำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งส ำรองเงินสดไวเ้พ่ือใชเ้ป็นเงินทุน
หมนุเวียนส ำหรบัขยำยกำรด ำเนินงำนของบรษัิท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

                                    2562          2563 

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

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

3.                       (   )                                 

4.                                     (   ) - - 

5.                             (      ) - - 
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จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 (3) 41

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรเห็นสมควรน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรเพ่ือ เป็นทุนส ำรองตำม
กฎหมำย จ ำนวน 441,460 บำท และอนมุตัิงดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563

คะแนนเสยีงทีใ่ช้

มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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พิจารณาเลือกต ัง้กรรมการบรษิทัฯ แทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ

42
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หลักการและเหตุผล
เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ 21

ก ำหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำร
ก) ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีถือ
ข) ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตำมขอ้ ก. โดยกำรเลือกตัง้ บคุคลคนเดียว หรอื 
ค) หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใด

ไม่ได้
ง) บคุคลท่ีไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำจะเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมี

หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด
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ตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 21 ก ำหนดใหก้รรมกำร 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ตอ้งออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 มีกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ
จ ำนวน 2 ทำ่น ไดแ้ก่

1) นำยสดำวธุ   เตชะอบุล  ประธำนกรรมกำร
2) นำยพิสทุธ์ิ    วิรยิะเมตตำกลุ กรรมกำร
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นายสดาวุธ เตชะอุบล 
ต าแหน่ง : ประธำนกรรมกำร (มีอ  ำนำจลงนำม)
อายุ : 69 ปี
สัดส่วนของการถอืหุน้ในบริษัทฯ : 55,200,326 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 1.27)
(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563)
เข้าด ารงต าแหน่งตัง้แต่ : ประธำนกรรมกำร (แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2557)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
• กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 1/1 ครัง้
• กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท 6/6 ครัง้
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัทฯ หรือประกอบกิจการ/
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จ ากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด/เป็นกรรมการในบริษัทอื่น
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

:           ไมม่ี
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นายพสุิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ต าแหน่ง กรรมกำร (ไมม่ีอ  ำนำจลงนำม)
อายุ 39 ปี
สัดส่วนของการถอืหุน้ในบริษัทฯ 6,000,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.14) 
(ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563)
เข้าด ารงต าแหน่งตัง้แต่ กรรมกำร (แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
• กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 1/1 ครัง้
• กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท 6/6 ครัง้

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัทฯ หรือประกอบกิจการ/
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จ ากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด/เป็นกรรมการในบริษัทอื่น
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

:           ไมม่ี
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ความเหน็คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 21 ก ำหนดใหก้รรมกำร 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ตอ้งออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไดพ้ิจำรณำกลั่นกรองรำยช่ือกรรมกำร ท่ี
ตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ไดแ้ก่ นำยสดำวุธ  เตชะอุบล และนำยพิสุทธ์ิ วิริยะเมตตำกุล แลว้เห็นว่ำ 
กรรมกำรทัง้ 2 ท่ำน มีควำมรูค้วำมสำมำรถเหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคณุสมบตัิครบถว้น 
และไมมี่ลกัษณะตอ้งหำ้มตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และ/หรอืกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทัง้ยังไดป้ฎิบตัิหนำ้ท่ีในปีท่ี
ผ่ำนมำเป็นอยำ่งดีและมีกำรเขำ้รว่มประชมุอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขำ้เลือกตัง้เป็นกรรมกำร จึงเห็นสมควรเสนอใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCLวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ (6) 48

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบรษัิทไดพ้ิจำรณำอย่ำงรอบคอบและระมดัระวงัแลว้เห็นว่ำ กรรมกำรท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือทัง้ 2 
ทำ่นในครัง้นี ้ไดผ้ำ่นกระบวนกำรกลั่นกรองวำ่ เป็นผูมี้ควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณใ์นดำ้นต่ำงๆ อนัจะเป็น
ประโยชนต์่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ และ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบคุคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระ จะสำมำรถให้ควำมเห็นได้
อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำ
เลือกตัง้เป็นกรรมกำร จงึเหน็สมควรน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่ง
ตำมวำระทัง้ 2 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง ทัง้นี ้รำยละเอียดเก่ียวกับอำย ุสดัส่วนกำร
ถือหุน้ในบริษัทฯ วฒุิกำรศึกษำ ประสบกำรณท์ ำงำน และประวตัิกำรเขำ้ประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน แสดง
ตำมประวตัิกรรมกำร ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 3 และค ำนิยำมกรรมกำรอิสระ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 4



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCLวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบรษิัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ (7) 49

คะแนนเสยีงทีใ่ช้  

มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCLวาระที ่6

พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจ าปี 2564

50



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจ าปี 2564 (1) 51

หลักการและเหตุผล

เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 และขอ้บังคับของบริษัทฯ 
ขอ้ 28 ก ำหนดใหก้รรมกำรมีสิทธิไดร้บัคำ่ตอบแทนจำกบรษัิทฯ ตำมท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจำรณำ โดยกรรมกำร
มีสิทธิไดร้บัเงินค่ำจำ้ง เบีย้ประชมุ ค่ำพำหนะ สวสัดิกำร และค่ำตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ำรบัรอง
และค่ำใชจ้่ำยใดๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักำรท ำงำนตำมระเบียบของบรษัิทฯดว้ย จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อ
หุน้พิจำรณำอนมุตัิ

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนไดพ้ิจำรณำอตัรำค่ำตอบแทนของกรรมกำรและกรรมกำรชดุ
ยอ่ยเปรียบเทียบอำ้งอิงกบับรษัิทจดทะเบียนท่ีอยู่ในกลุม่อตุสำหกรรมเดียวกนัแลว้ เห็นว่ำอตัรำค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2563 ยังคงมีควำมเหมำะสม จึงเห็นควรเสนอพิจำรณำอนุมัติ
คำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 ในอตัรำเดิมเท่ำกบัอตัรำค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 ดงันี ้



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจ าปี 2564 (2) 52

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย
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โดยมเีงือ่นไขการจ่ายค่าตอบแทน ดังต่อไปนี ้

1) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืน
ใหเ้หมำจ่ำยเป็นรำยเดือนเฉพำะเดือนท่ีมีกำรประชมุ 

2) ใหพ้นกังำนท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ไดร้บัค่ำตอบแทนในอตัรำเดียวกนักบักรรมกำรบริษัทฯ 
ทำ่นอื่น สว่นพนกังำนท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุย่อย ไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนดงักลำ่ว

3) ใหมี้ผลตัง้แตเ่ดือนพฤษภำคม 2564 เป็นตน้ไป หลงัจำกไดร้บัอนมุตัิจำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย     
ประจ าปี 2564 (3)
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย     
ประจ าปี 2564 (4)

หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าบ าเหน็จกรรมการ เป็นดังต่อไปนี้

1) ใหจ้่ำยเงินบ ำเหน็จกรรมกำรไดไ้ม่เกิน 4 เท่ำของอตัรำค่ำตอบแทนรำยเดือน โดยใหป้ระธำนคณะกรรมกำรชดุ
ยอ่ย ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรกำรลงทนุ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบรหิำร ควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ไดร้บัเงินบ ำเหน็จเพิ่มอีก 1
เทำ่ของอตัรำค่ำตอบแทน

2)    ใหค้  ำนวณคำ่บ ำเหน็จกรรมกำรท่ีทกุทำ่นจะไดร้บัตำมสดัสว่นกำรเขำ้ประชมุในปี 2564 ดงันี ้
ก) เขำ้ประชมุมำกกว่ำรอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 100 ของอตัรำเงินบ ำเหน็จท่ีค ำนวณได้
ข) เขำ้ประชมุนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบัรอ้ยละ 75 ไดร้บัรอ้ยละ 50 ของอตัรำเงินบ ำเหน็จท่ีค ำนวณได้
ค) กรรมกำรท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินบ ำเหน็จจะตอ้งปฏิบตัิหนำ้ท่ีในต ำแหน่งกรรมกำรตลอดทัง้ปี 2564
(วนัท่ี 1 มกรำคม – วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564)
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย     
ประจ าปี 2564 (5)

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนและกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมกำรกำรลงทุน 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ ทัง้นี ้ใหมี้ผลใชบ้งัคับตัง้แต่เดือน
พฤษภำคม 2564 เป็นตน้ไป 

คะแนนเสยีงทีใ่ช้

มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียง



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCLวาระที ่7

พิจารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564

56



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL 57วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2564 (1)

หลักการและเหตุผล

เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
ขอ้ 55 ท่ีก ำหนดใหท่ี้ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบรษัิทฯ ทกุปี โดยกำร
เสนอจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท โดยในปีนีฝ่้ำยจัดกำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นสมควร
เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจำกบริษัทส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษัิทฯ ประจ ำปี ดงัมีรำยช่ือตอ่ไปนี ้

1) นำงพนูนำรถ เผ่ำเจรญิ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 5238 และ/หรอื
2) นำงสำววิสสตุำ จรยิธนำกร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 3853 และ/หรอื
3) นำงสำวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 5313 และ/หรอื
4) นำงสำวสินีนำรถ จิระไชยเข่ือนขนัธ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 6287



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL 58วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2564 (2)

ผู้สอบบัญชลี าดับที่ 1

ชือ่-ชือ่สกุล : นำงพนูนำรถ  เผำ่เจรญิ อายุ : 47 ปี
คุณวุฒกิารศกึษา : บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

บญัชีบณัฑิต  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่: 5238
ชือ่ส านักงานสอบบัญช ี: บรษัิทส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ความสัมพันธห์รือการมส่ีวนได้ :  ไมมี่
เสยีกับ บริษัทฯ / บริษัทย่อย / 

ผู้บริหาร / ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่

หรือ ผู้ทีเ่กีย่วข้องกับบุคคลดังกล่าว



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL 59วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2564 (3)

ผู้สอบบัญชลี าดับที่ 2

ชือ่-ชือ่สกุล : นำงสำววิสสตุำ จรยิธนำกร       อายุ : 58 ปี
คุณวุฒกิารศกึษา : บญัชีบณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั
ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่: 3853
ชือ่ส านักงานสอบบัญช ี: บรษัิทส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั
ความสัมพันธห์รือการมส่ีวนได้ :  ไมมี่
เสยีกับ บริษัทฯ / บริษัทย่อย / 

ผู้บริหาร / ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่

หรือ ผู้ทีเ่กีย่วข้องกับบุคคลดังกล่าว



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL 60วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2564 (4)

ผู้สอบบัญชลี าดับที ่3

ชือ่-ชือ่สกุล : นำงสำวมณี รตันบรรณกิจ    อายุ : 49 ปี
คุณวุฒกิารศึกษา : บญัชีมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์

บญัชีบณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่: 5313
ชือ่ส านักงานสอบบัญช ี: บรษัิทส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั
ความสัมพันธห์รือการมส่ีวนได้ :  ไมมี่
เสยีกับ บริษัทฯ / บริษัทย่อย / 

ผู้บริหาร / ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่

หรือ ผู้ทีเ่กีย่วข้องกับบุคคลดังกล่าว



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL 61วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2564 (5)

ผู้สอบบัญชลี าดับที ่4

ชือ่-ชือ่สกุล : นำงสำวสนีินำรถ จิระไชยเข่ือนขนัธ ์    อายุ : 45 ปี
คุณวุฒกิารศึกษา : วิทยำศำสตรม์หำบณัฑิตดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั
บญัชีบณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่: 6287
ชือ่ส านักงานสอบบัญช ี: บรษัิทส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ความสัมพันธห์รือการมส่ีวนได้ :  ไมมี่

เสยีกับ บริษัทฯ / บริษัทย่อย / 

ผู้บริหาร / ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่

หรือ ผู้ทีเ่กีย่วข้องกับบุคคลดังกล่าว
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ทัง้นี ้ขอ้มลูประวตัิ และประสบกำรณท์ ำงำนของผูส้อบบญัชี รำยละเอียดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 5

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได ้ใหบ้ริษัทส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด จัดหำ
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตรำยอื่นของ บรษัิทส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ท ำหนำ้ท่ีแทน โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรบัปี 
2564 เป็นเงินจ ำนวน 950,000 บำท ตอ่ปี



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL 63วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2564 (7)

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำแลว้มีควำมเห็นว่ำ ผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือดังกล่ำวขำ้งตน้ ไม่มี
ควำมสมัพนัธ ์และ/หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคล
ดงักล่ำว อีกทัง้ผูส้อบบัญชีจำกบริษัทส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด มีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมน่ำเช่ือถือ โดย
บริษัทหลักทรพัย ์คันทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) หรือ “บริษัทย่อย” ไดพ้ิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีสังกัดบริษัท
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั ดว้ยเช่นเดียวกนั 

ส ำหรบัค่ำสอบบญัชีท่ีเสนอส ำหรบัปี 2564 เป็นกำรเสนอค่ำสอบบญัชีส ำหรบักลุ่มบริษัท (บริษัทฯ และ
บรษัิทย่อย) โดยค่ำสอบบญัชีในสว่นของบรษัิทฯ เป็นเงินจ ำนวน 950,000 บำท ซึ่งลดลงจำกค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 
2563 จ ำนวน 230,000 บำท โดยค่ำสอบบญัชีดงักลำ่วยงัไม่รวมค่ำบรกิำรอ่ืน (Non-audit Fee) ท่ีบรษัิทฯ จะจ่ำย
ตำมจรงิ จงึเหน็วำ่คำ่สอบบญัชีอยูใ่นอตัรำท่ีเหมำะสม



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL 64วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2564 (8)

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบรษัิทเห็นชอบตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุน้
เพ่ือพิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจำกบริษัทส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564
ตำมรำยละเอียดข้ำงตน้ โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชีเป็นเงินจ ำนวน 950,000 บำท โดยมีข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำ ดงันี ้

                          2563    2564 

                                                                                                 

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

              (Non Audit Fee)     - - 

               /                                                    /       4                      /       1 

 



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL 65วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2564 (9)

คะแนนเสยีงทีใ่ช้  

มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCLวาระที ่8

พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 

5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตดัหุน้ที่ยงัไม่ได ้
ออกจ าหน่ายของบรษิทัฯ จ านวน 361,364,860 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 
บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตัดหุน้ที่ย ังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิัทฯ จ านวน
361,364,860 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (1)

หลักการและเหตุผล

ตำมท่ีใบส ำคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท คนัทรี่ กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ  ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 2 (CGH-W2) 
ไดพ้น้สภำพจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2561 จึงท ำใหมี้หุน้สำมัญเพิ่มทนุคงเหลือ
จำกกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธิ CGH-W2 จ ำนวน 361,364,860 หุน้

และเน่ืองจำกบรษัิทฯ มีควำมประสงคจ์ะเพิ่มทนุจดทะเบียนตำมรำยละเอียดท่ีจะไดน้ ำเสนอต่อไปในวำระท่ี 11 
นัน้ ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 136 ก ำหนดว่ำ บริษัทจะเพิ่มทนุท่ีจดทะเบียน
โดยกำรออกหุน้ใหม่ ซึ่งจะกระท ำไดต้่อเม่ือหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ ำหน่ำยและไดร้บัช ำระเงินค่ำหุน้ครบถว้นแลว้ หรือใน
กรณีท่ีหุน้ยงัจ ำหน่ำยไม่ครบ หุน้ท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุน้ และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCL 68

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 
บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตัดหุน้ที่ย ังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิัทฯ จ านวน
361,364,860 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (2)

ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด บริษัทฯ จึงตอ้งด ำเนินกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จำกทนุจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บำท เป็น 5,451,162,842 บำท โดยกำรตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำย
ของบรษัิทฯ จ ำนวน 361,364,860 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ดงันี ้

1) หุน้เพ่ือรองรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ของบรษัิทฯ (CGH-W2)  จ ำนวน 361,364,860 หุน้
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 
บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตัดหุน้ที่ย ังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบรษิัทฯ จ านวน
361,364,860 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (3)

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท

เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้ อหุน้เพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จำกทนุจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บำท เป็น 5,451,162,842 
บำท โดยกำรตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 361,364,860 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
ตำมรำยละเอียดดงักลำ่วขำ้งตน้

คะแนนเสยีงทีใ่ช้ 

มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวำ่สำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCLวาระที ่9

พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบรษิทัฯ
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ (1)

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือ
พิจำรณำ อนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 โดยใหย้กเลิกขอ้ควำมเดิมและใชข้อ้ควำม
ตอ่ไปนีแ้ทน

หลักการและเหตุผล
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ (2)

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียนจ ำนวน 5,451,162,842 บำท  (-หำ้พนัสี่รอ้ยหำ้สิบเอ็ดลำ้นหนึ่งแสนหกหมื่นสองพนัแปดรอ้ยสี่สิบ

สองบำทถว้น-)

แบง่ออกเป็น 5,451,162,842 หุน้ (-หำ้พนัสี่รอ้ยหำ้สิบเอ็ดลำ้นหนึ่งแสนหกหมื่นสองพนัแปดรอ้ยสี่สิบสองหุน้-) 

มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท  (-หนึ่งบำท-)

โดยแยกออกเป็น

หุน้สำมญั 5,451,162,842 หุน้ (-หำ้พนัสี่รอ้ยหำ้สิบเอ็ดลำ้นหนึ่งแสนหกหมื่นสองพนัแปดรอ้ยสี่สิบสองหุน้-)

หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ ( - )”
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ (3)

ทัง้นี ้ใหบ้คุคลท่ีคณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยใหมี้อ ำนำจจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ณ กรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์รวมถึงมีอ ำนำจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค ำหรือด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือให้
เป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรน ำเสนอต่ อท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท ข้อ 4 ตำมรำยละเอียดดงักลำ่ว
ขำ้งตน้

คะแนนเสยีงทีใ่ช้  
มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียง



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCLวาระที ่10

พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธทิีจ่ะซ ือ้หุน้สามญัของ

บรษิทัฯ คร ัง้ที่ 4 (CGH-W4) จ านวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย เพื่อจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบรษิัทฯ 
คร ัง้ที่ 4 (CGH-W4) จ านวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้
เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (1)

เพื่อเป็นกำรตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้
สำมญัของบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 4 (CGH-W4) จ ำนวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ตำม
รำยช่ือผูถื้อหุน้ซึ่งปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัท่ีตำมท่ีจะก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท 
โดยบริษัทฯ จะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ ในอตัรำส่วน 4 (สี่) หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 
(หนึ่ง) หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่ำ ซึ่งเศษท่ีหำรไม่ลงตัวจะปัดทิง้ โดยอัต รำกำรใช้สิทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึ่ง) หน่วยมีสิทธิซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ ได ้1 (หนึ่ง) หุน้ รำคำใชส้ิทธิหุน้ละ 1.25 บำท 
ซึง่มีรำยละเอียดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 6

หลักการและเหตุผล
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบรษิัทฯ 
คร ัง้ที่ 4 (CGH-W4) จ านวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้
เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (2)

คณะกรรมกำรเห็นสมควรน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิทฯ ครัง้ท่ี 4 (CGH-W4) เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่น
กำรถือหุน้ ตำมท่ีเสนอ และมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบริษัท เป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรก ำหนดหลักเกณฑ ์
เง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืนๆ ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเขำ้เจรจำ 
ตกลงลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ง ด  ำเนินกำรต่ำงๆ อันจ ำเป็น และสมควรอัน
เก่ียวเน่ืองกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ และกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่ งรวมถึงกำรน ำ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิและหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว เข้ำจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด ำเนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบรษิัทฯ 
คร ัง้ที่ 4 (CGH-W4) จ านวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้
เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (3)

คะแนนเสยีงทีใ่ช้  

มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCLวาระที ่11

พิจารณาอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดมิ 

5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน

จ านวน 1,001,386,220 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บาท 
เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,001,386,220 หุน้
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (1)

หลักการและเหตุผล

เพ่ือเป็นกำรรองรบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ ครั้งท่ี 4 (CGH-W4) 
จ ำนวนไม่เกิน 1,001,386,220 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทฯ ท ำใหมี้ควำมจ ำเป็นตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จำกทนุจดทะเบียน
เดิม จ ำนวน 5,451,162,842 บำท เป็น 6,452,549,062 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 1,001,386,220
หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บาท 
เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,001,386,220 หุน้
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (2)

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรเห็นสมควรน ำเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ ำนวน 1,001,386,220 บำท จำกทนุจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บำท เป็น 6,452,549,062 บำท โดยกำรออก
หุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 1,001,386,220 หุน้ มลูคำ่หุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท พรอ้มแบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ F53-4 
ซึง่มีรำยละเอียดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาด้วย 7.

คะแนนเสยีงทีใ่ช้  

มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวำ่สำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCLวาระที ่12

พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิทัฯ 
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วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เพื่อให ้  
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ (1)

หลักการและเหตุผล

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจำรณำ
อนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ 4 โดยใหย้กเลกิขอ้ควำมเดิมและใช้ ขอ้ควำมตอ่ไปนีแ้ทน
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วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เพื่อให ้  
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ (2)

“ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียนจ ำนวน     6,452,549,062 บำท (-หกพนัสี่รอ้ยหำ้สิบสองลำ้นหำ้แสนสี่หม่ืนเกำ้พนัหกสิบสองบำทถว้น-)
แบง่ออกเป็น 6,452,549,062 หุน้   (-หกพนัสี่รอ้ยหำ้สิบสองลำ้นหำ้แสนสี่หม่ืนเกำ้พนัหกสบิสองหุน้-) 
มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท (-หนึง่บำท-)

โดยแยกออกเป็น
หุน้สำมญั 6,452,549,062 หุน้  (-หกพนัส่ีรอ้ยหำ้สิบสองลำ้นหำ้แสนสี่หม่ืนเกำ้พนัหกสบิสองหุน้-)
หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้  ( - )”

ทัง้นี ้ใหบ้คุคลท่ีคณะกรรมกำรบรษัิท มอบหมำยใหมี้อ ำนำจจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ณ กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์รวมถงึมีอ ำนำจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค ำหรอืด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน
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วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เพื่อให ้  
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ (3)

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 ตำมรำยละเอียดดงักล่ำว
ขำ้งตน้

คะแนนเสยีงทีใ่ช้  

มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวำ่สำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสียง



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCLวาระที ่13

พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 1,001,386,220 หุน้ 
เพื่อรองรบัการใชส้ิทธติามใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 

CGH-W4 
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน จ านวน 1,001,386,220 หุน้ เพื่อรองรบั
การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ ือ้หุน้สามัญของบรษิัท CGH-W4 (1)

หลักการและเหตุผล

สืบเน่ืองจำกวำระท่ี 11 เรื่องพิจำรณำอนมุตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 
จ ำนวน 5,451,162,842 บำท เป็น 6,452,549,062 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 1,001,386,220 หุน้ 
มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพ่ือรองรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท ครัง้ท่ี 4
(CGH-W4) 
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน จ านวน 1,001,386,220 หุน้ เพื่อรองรบั
การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ ือ้หุน้สามัญของบรษิัท CGH-W4 (2)

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรเหน็สมควรน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ จ ำนวนไม่เกิน 1,001,386,220 หุน้ มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยมีรำยละเอียดเป็นไปตำมท่ีเสนอ
ขำ้งตน้

คะแนนเสยีงทีใ่ช้  

มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน



COUNTRY GROUP HOLDINGS PCLวาระที ่14

เร ือ่งอืน่ ๆ (ถา้มี)
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