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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าป ี2561 
บรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัศกุรท์ี ่27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ หอ้งบอลรมู ชัน้ 4 โรงแรมบลสิตนั สวุรรณ พารค์ ววิ  

เลขที ่9 ซอยตน้สน ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 

1. นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธานกรรมการ  
3. นายเดช น าศิริกุล กรรมการอิสระ  
4. นายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. พลต ารวจเอกวีรพงษ์    ชื่นภักด ี  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
6. นางจิตรมณี  สุวรรณพูล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายทอมมี่  เตชะอุบล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
8. นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการ  
9. ดร.วีรพัฒน์  เพชรคุปต ์ กรรมการ 

กรรมการผู้ลาประชุม 
   -ไม่มี- 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนโชติ     รุ่งสิทธิวัฒน ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการลงทุน 
2. นายอรรณพ   เกษตระทัต ผู้อ านวยการ สายกลยุทธ์องค์กร 
3. นายกวีวัฒน์    โพธานันท์ ผู้อ านวยการ ฝ่ายการลงทุน 
4. นายบุญส่ง     ส านึก ผู้บริหารสูงสุด สายบัญชีและการเงิน 
5. นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ เลขานุการบริษัท 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายวัลลภ  วิไลวรวิทย ์ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 

จ ากัด (ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) 
2.  นางสาวจรัญญา  อนันตชัย บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 

จ ากัด (ผู้สอบบัญชี) ท าหน้าที่สังเกตการณ์ในการ
ประชุมและเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่
ประชุม 
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3.  นางสาวชฎามาน รัตนจรุงพร    บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด 
(ที่ปรึกษากฎหมาย) ท าหน้าที่สังเกตการณ์ในการ
ประชุมและเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่
ประชุม 

นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“ประธานที่ประชุม”) ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ เลขานุการบริษัท แจ้งองค์ประชุมและ
ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและหลักเกณฑ์การลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด าเนินไป
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนี้ 

เลขานุการบริษัทรายงานว่า ณ เวลา 14.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จ านวน 139 ราย เป็นจ านวน 3,035,752,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.99 ของ
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

1. ขั้นตอนการประชุม 
ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดย

ผู้ด าเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน 
2. สิทธิในการแสดงความเห็น 
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม กรุณายกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ จากนั้น ให้      

ผู้ถือหุน้แจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถามดังกล่าว 
1) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออก

เสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะไม่สามารถแบ่ง
การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ 

2) ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิที่จะพิจารณา และลงคะแนนเสียงแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

3) ส าหรับใบคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ซึ่งไม่ได้เก็บระหว่างวาระการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการ
ประชุม ณ บริเวณทางออกของห้องประชุม 

3. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
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2) หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ส าหรับวาระนั้น แต่หากมี     
ผู้ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียง ผู้นั้นต้องแจ้งชื่อและจ านวนเสียงในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่ 
เพื่อน าจ านวนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้นไปหักออกจากจ านวนเสียงของผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด เมื่อได้คะแนนสุทธิเท่าไหร่ ก็จะถือเป็นคะแนนเสียงในการพิจารณาวาระนั้น ยกเว้นวาระที่มี
ผู้ร้องขอให้ลงคะแนนเสียงด้วยวิธีการอื่น 

3) ประธานที่ประชุมจะแถลงคะแนนเสียงที่ใช้ให้ที่ประชุมทราบเป็นรายวาระ ยกเว้นกรณีเจ้าหน้าที่นับคะแนน
ล่าช้า ประธานที่ประชุมจะด าเนินการประชุมต่อไปและจะแจ้งมติให้ที่ประชุมทราบเมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
รวบรวมคะแนนแล้วเสร็จ 

4. การส่งค าถามล่วงหน้า 
บริษัทฯได้ประกาศผ่านเวปไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถาม

ล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้ที่หน่วยงาน สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย หรือ 
CompanySec@cgholdings.co.th ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามมายังบริษัทฯ 

5. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม  
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งนี้     

บริษัทฯ ได้ท าการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บน website พร้อมทั้งแจ้งข่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 

6. ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย  
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเป็น

ตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยมี นางสาว มลธิดา ชวนะวานิชวุฒิ 
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง 

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดด าเนินการประชุม และได้แจ้งต่อที่ป ระชุมว่า ตามที่ 
เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
แล้ว จึงได้เริ่มด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 

  ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลา 14 วัน ตามที่กฎหมาย
ก าหนด นับแต่ วันที่ ประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ น  พร้อมทั้ งเผยแพร่ทางเว็บ ไซต์ของบริษั ทฯ 
www.cgholdings.co.th 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ดังกล่าว รายละเอียดแสดง
ตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 

http://www.cgholdings.co.th/
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  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,035,752,700 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

  ประธานที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบ ประธานที่ประชุมจึงขอมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวรายงานเพิ่มเติม  

   นายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า จากการ                 
ที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างจากการเป็นบริษัทหลักทรัพย์มาเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ซึ่งบริษัทเกี่ยวกับการ
ลงทุน บริษัทก็มีวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นบริษัทที่ท าธุรกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีกลยุทธ์การ
ลงทนุในบริษัทที่มีความหลากหลาย ลงทุนโดยใช้โครงสร้างบวกกับประสบการณ์ที่แม่นย า เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ส าหรับโครงสร้างในปัจจุบันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากปี
ที่ผ่านมา หลักๆ จะมีบริษัทที่เป็นบริษัทแกน คือ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
“CGS” นอกเหนือจากนั้นจะเป็นบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) “CGD” เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จ ากัด (มหาชน) “MFC” เป็นบริษัทจัดการกองทุน และบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 
“PDI” เป็นบริษัทเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และเป็นบริษัทที่ CGH ลงทุนมาแล้ว 2 ปีที่ผ่านมา  

  ส าหรับผลการด าเนินงานตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท คันทรี่ 
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) “CGH” และบริษัทในเครือมีดังนี้ ด้วย CGH เป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ 
ดังนั้น ก็จะมีจุดแข็ง และมีการกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆ บริษัท ซึ่งบริษัทในเครือทุกแห่งมี
ความแข็งแกร่ง โดยรายละเอียดของแต่ละบริษัทในเครือมีดังนี้ 

  CGH มีสินทรัพย์ จ านวน 8,804 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจ านวน 6,170 ล้านบาท 
มีรายได้ มีจ านวน 851 ล้านบาท มีบุคคากร จ านวน 24 คน หากพิจารณาจากตัวเลขที่ได้กล่าวไป 
แล้วจะเห็นได้ว่ามีรายได้ลดลงไปแต่อย่างไรก็ตามเป็นตัวเลขที่คาดการณ์ไว้แล้วจากการปรับ
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โครงสร้างขนาดใหญ่จากการขายสาขาบางส่วนไปให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จ ากัด 
(มหาชน) “UOB” หากพิจารณาถึงรายละเอียดจะเห็นได้ว่ามีการบันทึกก าไรในปี 2559 มีรายได้
ลดลงจาก 542 ล้านบาท เหลือ 214 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 มีรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการ และมีก าไรจากการลงทุนเติบโตขึ้น จาก 167 ล้านบาท เป็น 221 ล้านบาท หรือคิดเป็น     
ร้อยละ 32 มีส่วนแบ่งก าไรเพิ่มขึ้นจาก 135 ล้านบาท เป็น 243 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 
ท าให้มีผลก าไร จ านวน 235 ล้านบาท  

  ก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 อยู่ที่จ านวน 235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ผ่านมา จาก
จ านวน 86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 173 ล้านบาท ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทมีความ
สม่ าเสมอ โดยเป็นไปตามเป้าหมายของ CGH ที่ต้องการลดความเสี่ยง และลดการพึ่งพารายได้
ที่มาจากบริษัทหลักทรัพย์ เนื่องจากภาวะการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง รวมทั้งอัตราค่านายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยก าไรที่ได้จากการลงทุนเพี่มขึ้นจากปี 2559         
ที่ร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 26 ในปี 2560 มีส่วนแบ่งรายได้ที่รับรู้จากการลงทุนในบริษัทในเครือ
เติบโตขึ้นจากร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 29 โครงสร้างรายได้ของ CGH เป็นไปในทิศทางที่สม่ าเสมอ 
ท าให้ความเสี่ยงลดลงไปพอสมควร 

  นอกจากนี้ หากพิจารณาจากกราฟจะพบว่าจากการที่ CGH ขายธุรกิจหลักทรัพย์
บางส่วนให้กับ UOB ไปในปี 2559 นั้น ท าให้มีรายได้ลดลงไปจ านวนมาก แต่ภายหลังจากการปรับ
โครงสร้างธุรกิจ และมีการเพิ่มบุคคลากรเจ้าหน้าที่การตลาดแล้ว ท าให้ได้รับก าไรเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 2, 3 และ 4 ในปี 2560 ทั้งนี้ ธุรกรรมหลักของบริษัทคือการลงทุนใน
บริษัทที่อยู่ในเครือ ซึ่งนับว่าผลจากการลงทุนในบริษัทเหล่านี้เป็นไปในทิศทางที่ดี  

  ในปี 2558 มีส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทในเครือ จ านวน 18 ล้านบาท และในปี 2559  
มีส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทในเครือ เป็น 134 ล้านบาท และเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 243 ล้านบาท ในปี 
2560 ซึ่งเติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80 มีมูลค่าสินทรัพย์จากการลงทุน จากจ านวน 2,487 ล้านบาท 
โดย ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 3,026 ล้านบาท CGH ยังคงมีอัตราก าไรขั้นต้น  
คิดเป็นร้อยละ 27.55 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน  

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้น าเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของบริษัท และ
บริษัทในเครือโดยสรุปแต่ละบริษัท ในปี 2560 ที่ผ่านมา ดังนี้ 

  CGS มีการปรับโครงสร้างจากการขายสาขาให้กับ UOB จากจ านวน 45 สาขา เหลือ
จ านวน 7 สาขา ท าให้ค่าใช้จ่ายลดลงไปคิดเป็นร้อยละ 50 ทั้งนี้ ได้มีการขยายธุรกิจ และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่ ธุรกรรม Block Trade ซึ่งมีการเติบโตติดอันดับ 1 ใน 5 ของมูลค่าการซื้อ
ขายเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ภายใน 2 ไตรมาส มีการเน้นธุรกิจทางด้านอื่นๆ 
เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ SBL, Structure Product และ Selling Agent ส าหรับ Research ของ CGS 
พยายามยกมาตรฐานโดยการลงนามในสัญญาเป็น Partnership เป็นรายแรกของบริษัทหลักทรัพย์
ในประเทศไทยที่ร่วมมือกับ Smart Karma” ซึ่งเป็น Program FinTech ที่สามารถอ่านบทวิเคราะห์
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ได้ทั่วโลก มีสมาชิกทั้งสิ้น 6 ประเทศที่เข้าร่วมกับ Smart Karma นอกจากนั้น CGS ยังมีการเสริม
ศักยภาพในธุรกิจที่ปรึกษาของบริษัท โดยมีการเข้าร่วมกับ Global Alliance Partners (GAP)       
ท าให้มีช่องทางที่ท าให้สามารถขยายโอกาสการเป็นที่ปรึกษา และวางแผนด้านต่างๆ ให้กับลูกค้า
รายใหม่เพิ่มขึ้น 

  PDI เป็นบริษัทที่ CGH เข้าไปลงทุนเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับโครงสร้าง
PDI ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับสังกะสีมายาวนานถึง 40 ปี และได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจเนื่องจาก
สังกะสีได้หมดลง โดยมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ไว้ 3 ธุรกิจด้วยกัน ได้แก่ 1) ธุรกิจ
พลังงานทดแทน 2) ธุรกิจ Recycle ฝุ่นแดงที่เกิดจากกระบวนการหลอมเหล็ก และ 3) ธุรกิจการ
จ ากัดขยะในอุตสาหกรรม โดยมีการลงนามสัญญา MOU กับกลุ่มประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ที่จะท าการจ ากัดขยะในอุตสาหกรรมในภาคเหนือของประเทศไทย ในปี 2560 PDI มีผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับ Solar Farm ทั้งหมด 6 โครงการได้เป็นอย่างดี มีขนาดรวมทั้งสิ้นจ านวน 30 
เมกกะวัตต์ และสามารถจ าหน่ายไฟได้ รวมมีการลงทุนไปจ านวน 1,300 ล้านบาท ทั้งนี้ PDI มีการ
ปรับโครงสร้างโดยการลดจ านวนพนักงานลงจาก จ านวน 678 คน เหลือ 189 คนในปี 2560  

  MFC เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความแข็งแกร่งอย่างสม่ าเสมอ ในปี        
2560 มีการจัดการสินทรัพย์ อยู่ที่จ านวน 29,251 ล้านบาท มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ จ านวน 
454,410 ล้านบาท มีการเปิดตัวกองทุนใหม่ จ านวน 19 กองทุน โดยระดมเงินได้มากถึง 10,000 
ล้านบาท นอกจากนี้ MFC มีการบริหารด้านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพอยู่ในอันดับที่ 2 ภายใต้การ
บริหาร (Assets under management “AUM”) 

  ในการนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้น าเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
ในปี 2561 ที่จะถึงนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  CGH มีการระดมทุนผ่านตั๋วแลกเงิน (B/E) จ านวน 1,070 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา  
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการลงทุน อย่างไรก็ตามได้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลก ดอกเบี้ย และหุ้น มีราคาที่ค่อนข้างสูง จึงต้องมีการลงทุนอย่างระมัดระวัง 
ส าหรับบริษัทในเครือมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และให้ได้รับผลก าไรที่ดียิ่งขึ้น โดยมีการ
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ส าหรับบริษัทในเครือ ดังนี้  

  CGS ปรับปรุงบริษัทให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ได้แก่ 1) พยายามท าก าไรให้เพิ่มมากขึ้น 
เพื่อให้เทียบเท่ากับผลการด าเนินงานก่อนการขายสาขาออกไป ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของบริษัท       
2) ปรับมาตรฐานโดยการมีลูกค้าสถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการมุ่งเน้น
ธุรกรรมด้าน SBL, Derivative และ Private Fund ให้ เติบโตมากขึ้น นอกจากนี้  ในเดือน
พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ส านักงานใหญ่จะมีการขยายพื้นที่เพิ่มอีก 1 ชั้น คาดว่าในปีนี้จะมีบุคคลากร
กว่าจ านวน 100 คน พนักงานส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นพนักงาน Front End จะเข้ามาช่วยสร้าง 
ผลก าไรให้กับ CGS เพิ่มมากขึ้น 
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  PDI ได้ปิดเหมือง และลดบุคคลากรลงในปีที่ผ่านมา ส าหรับปีนี้จะด าเนินการขาย
ทรัพย์สินอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใหม่ออกไป ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือโรงงาน ที่เกี่ยวข้อง
กับการท าธุรกิจสังกะสี เนื่องจากไม่ได้มีความจ าเป็นในการใช้งานแล้ว โดยต้องเร่งขายทรัพย์สิน
ออกไป และระดมเข้ามา โดยคาดการณ์ว่าจะระดมเงินได้จากการขายทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องนี้ได้
เป็นจ านวน 3-4 พันล้านบาท เพื่อน ามาใช้ในธุรกิจใหม่ตามนโยบาย ซึ่งจะท าให้ได้รับผลก าไรอย่าง
รวดเร็ว โดย PDI ได้รับโจทย์ให้ขยายธุรกิจ Solar Farm จากจ านวน 50 เมกกะวัตต์ เป็น 200 
เมกกะวัตต์ ภายในปี 2561 นี้ โดยการซื้อธุรกิจที่มีการพัฒนาแล้วทั้งในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น 
หรือประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้ง ให้เริ่มก่อสร้างธุรกิจ Recycle ฝุ่นแดงที่เกิดจากกระบวนการหลอม
เหล็กได้ในปีนี้ 

  CGD ปัจจุบันประกอบด้วยธุรกิจพัฒนาอสังริมทรัพย์ งานบริการ การศึกษา และ
โครงการค้าปลีกในประเทศไทยซึ่งมีมูลค่ารวม 43,000 ล้านบาท CGH ได้ลงทุนในบริษัทนี้ 
เนื่องจากเล็งเห็นถึงการเติบโต ส าหรับโครงการใหญ่ที่ริมน้ าเจ้าพระยา ขณะนี้ได้ก่อสร้าง มีความสูง
ถึง 73 ชั้น และคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนที่ 10 ของปีนี้ จากนั้นจะเริ่มทยอยโอน
คอนโด จากนั้น การบันทึกการรับรู้ของรายได้จะเปลี่ยนเป็นก าไรที่ค่อนข้างสูงได้ในไตรมาสที่ 4  

   MFC มีการเติบโตตามสภาวะของตลาด มีแผนงานเกี่ยวกับการเปิดตัวกองทุนใหม่ๆ 
ปัจจุบัน MFC ได้รับผลประโยชน์จากการที่ได้รับเป็นผู้บริหารกองทุน Thailand’s Future Fund     
ซึ่งเป็นกองทุนใหญ่ที่มีภาครัฐสนับสนุนเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
ไทย  

   สุดท้ายนี้ การที่ CGH มีการลงทุนในบริษัทในเครือหลายๆ แห่งนั้น จะพยายาม
กระจายความเสี่ยง เพื่อสร้างก าไรที่สม่ าเสมอให้กับผู้ถือหุ้น 

  คุณอุษา สุรีลักษณาพร ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะได้สอบถามต่อที่ประชุม 3 ข้อ ดังนี้  
1) เหตุใดจึงจ าหน่ายหลักทรัพย์บริษัท ไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) “RML” 

เนื่องจากราคาที่จ าหน่ายไปยังไม่สูงมากเท่าใดนัก  

2) การก าหนดราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ CGH-W3 ที่ราคา 2.00 บาท  
ขอทราบถึงแผนการที่จะท าให้ราคาเป็นไปตามที่ตั้งไว้ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีแผนการที่จะท าให้
ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างไร 

3) แผนการและตัวเลข Expected Return ของบริษัทในเครือ  
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      คุณทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวชี้แจงดังนี้ 
เนื่องจากมองว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีในการจ าหน่ายหลักทรัพย์ RML เริ่มต้นจากการซื้อหลักทรัพย์ 
RML โดย Big Lot มาจากกองทุนหนึ่งซึ่งกองทุนดังกล่าวถึงก าหนดระยะเวลาที่ต้องขาย ด้วยราคา
ที่ลดลงไปค่อนข้างมาก จึงตัดสินใจเข้าไประดมซื้อ ผ่านมาระยะหนึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ RML 
มาขอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว จึงตัดสินใจขาย โดยได้รับก าไรประมาณ 65 ล้านบาท ภายใน
ระยะเวลาที่สั้นซึ่งนับว่าเป็นผลก าไรที่น่าพอใจ 

      ส าหรับการก าหนดราคาใช้สทิธิดังกล่าว บริษัทฯ พิจารณาจากมูลค่าของธุรกิจที่บริษัทฯ 
เข้าไปลงทุนในบริษัทในเครือ ได้แก่ CGD MFC และ PDI ซึ่งมูลค่าของบริษัทดังกล่าวมีโน้วโน้มจะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ด้วย  

     ในส่วนของตัวเลข Expector Return อาจจะคาดการณ์ได้ยาก อย่างไรก็ตามจะกล่าว
เป็นแนวโน้มแทน ส าหรับ CGS คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มว่าจะได้รับผลก าไรที่ดีขึ้น เนื่องจากมีการ
ปรับโครงสร้างบริษัท ส าหรับบริษัทอื่นๆ คาดการณ์ว่าน่าจะมีแนวโน้มคงเดิม รวมทั้ง PDI ก็
คาดการณ์ว่าจะมีผลก าไรที่ดี 

   เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ในวาระนี้
เป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ว 

  ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บริษัทฯ จึงได้จัดท างบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังรายละเอียดแสดงในรายงานประจ าปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
2 หัวข้อ งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบโดย 
นายวัลลภ วิไลวรวิทย ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ  ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด แล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

คณะกรรมการบริษัทควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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 งบการเงนิรวม ปี 2560 งบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ ป ี2560 

สินทรัพย์ 8,803,728,225 7,827,475,062 

หนี้สิน 2,614,105,151 1,203,924,020 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,189,623,074 6,623,551,042 

รายได้รวม 850,507,440 295,395,858 

ค่าใช้จ่ายรวม 627,564,503 189,186,758 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  234,631,332 126,314,328 

ก ำไรต่อหุน้ (บำท : หุน้) 0.0540 0.0291 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,037,069,984 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 

หมายเหตุ:  ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน 
5 ราย เป็นจ านวน 1,317,284 หุ้น ดังนั้น จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมีจ านวน
ทั้งสิ้น 144 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 3,037,069,984 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น 

วาระที่ 4 พิจารณาการจดัสรรก าไรเพือ่เปน็ทนุส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผล ประจ าปี 2560 
   ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2560 ผลประกอบการของ

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 126,314,328 บาท หรือคิดเป็นก าไรต่อหุ้น 0.0291 บาท ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 61 ได้ก าหนดให้                
บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา และจึงน าก าไรส่วนที่เหลือจ่ายเป็นเงินปันผล ประกอบ
กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้ “ในกรณีปกติ คณะกรรมการบริษัท                          
มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
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แต่ละปี ในอัตราที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ าปีแล้ว” 
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 59 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น  

  คณะกรรมการบริษัทควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ประจ าป ี2559 ประจ าป ี2560 

1. ก าไรสุทธิ (บาท) 300,700,256 126,314,328 

2. การจัดสรรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย (บาท) 15,035,013 6,315,716 

3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.02774 0.035 

4. รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 120,301,953 151,791,640 

5. อัตราเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 40.01 120.17 

โดยก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายจากก าไรสุทธิ
ของผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 และก าไรสะสม คิดเป็นอัตราร้อยละ 120.17 ของก าไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2560 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ก าหนด
ไว้ 

คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไร
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 6,315,716 บาท และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ใน
อัตรา 0.035 บาทต่อหุ้น 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผล 
ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,037,069,984 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้ นายสดาวุธ เตชะอุบล 
ประธานที่ประชุมมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้มอบหมายให้นายสุรพล ขวัญใจธัญญา รองประธาน
กรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้  

   จากนั้น นายสดาวุธ เตชะอุบล และนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้ง 2 ท่าน จึงออกจากห้องประชุม  

  ในการนี้ นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ได้ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้       
ได้ด าเนินการประชุมต่อและได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ในการประชุมสามัญ                    
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 

1) นายสดาวุธ  เตชะอุบล   ประธานกรรมการ  (มีอ านาจ) 

2) นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล  กรรมการ  (ไม่มีอ านาจ) 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นมีความเห็นว่า ตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 21 ก าหนดให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสดาวุธ เตชะอุบล  และนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล แล้วเห็น
ว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มี
คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้ปฎิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดีและมีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ าเสมอ 
จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านในครั้งนี้       
มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งตามวาระทั้ ง 2 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  ทั้ งนี้ 
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และ
ประวัติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน แสดงตามประวัติกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3 และค านิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมี
เจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการจึงงด
ออกเสียงในวาระนี้) 
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  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

   จากนั้น ประธานที่ประชุมได้กล่าวเชิญ นายสดาวุธ เตชะอุบล และนายพิสุทธิ์ วิริยะ
เมตตากุล กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

(1) นายสดาวุธ เตชะอุบล ต าแหน่ง ประธานกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,432,672,958 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 604,490,326 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 

(2) นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล ต าแหน่ง กรรมการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,032,163,284 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 5,000,000 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 

หมายเหตุ:  ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
จ านวน 1 ราย เป็นจ านวน 93,300 หุ้น ดังนั้น จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมี
จ านวนทั้งสิ้น 145 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 3,037,163,284 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ้น  

กรรมการทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 



 

หน้า 13 ของ 27 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 

  ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยกรรมการมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าจ้าง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการ และค่าตอบแทนอื่น ตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรอง
และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการท างานตามระเบียบของบริษัทฯด้วย จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันแล้ว เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 ยังคงมี
ความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ในอัตราเดิม
เท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจ าปี 2560 ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

ต าแหนง่ 
มตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 
ประจ าป ี2559 
(บาท/เดือน) 

มตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 
ประจ าป ี2560 
(บาท/เดือน) 

น าเสนอทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ 
ประจ าป ี2561 
(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการ 100,000 100,000 100,000 
รองประธานกรรมการ 55,000 55,000 55,000 
กรรมการ 40,000 45,000 45,000 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

30,000 30,000 30,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการชุดย่อย
อ่ืน 

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
30,000 
20,000 

 
30,000 
20,000 

 
30,000 
20, 000  

โดยมีเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้  

1) การจ่ายค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษั ท  คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม  

2) ให้พนักงานที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับ
กรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น ส่วนพนักงานที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว 

3) ให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบ าเหน็จกรรมการ เป็นดังต่อไปนี้ 

1) ให้จ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการได้ไม่เกิน 4 เท่าของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้รับเงินบ าเหน็จเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตรา
ค่าตอบแทน 

2) ให้ค านวณค่าบ าเหน็จกรรมการที่ทุกท่านจะได้รับตามสัดส่วนการเข้าประชุมในปี  2561 
ดังนี้ 

ก) เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 100 ของอัตราเงินบ าเหน็จที่ค านวณได้ 

ข) เข้าประชุมน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 50 ของอัตราเงินบ าเหน็จที่
ค านวณได้ 

ค) กรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการตลอดทั้งปี 
2561 (วันที่ 1 มกราคม - วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่ง
ได้แก่ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการด้าน
การก ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 
 เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

มตทิีป่ระชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 2,212,055,534 72.84 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 825,107,750 27.16 

บัตรเสีย 0 0.00 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจึงงดออกเสียงในวาระนี้ 
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

  ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ที่ก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดี
ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้ 

1) นายวัลลภ   วิไลวรวิทย์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ 

2)  นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ 

3)  ดร.สุวัจชัย  เมฆะอ านวยชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 และ/หรือ 

4) นางนิสากร   ทรงมณี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035  

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ท างานของผู้สอบบญัช ีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 5 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ท าหน้าที่แทน 

 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1,180,000 บาท ต่อป ี

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าว
ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด มี
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจการลงทุน และธุรกิจการเงิน มีความน่าเชื่อถือ และปฏิบัติ
หน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ “บริษัท
ย่อย” ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
ด้วยเช่นเดียวกัน  

ส าหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอส าหรับปี 2561 เป็นการเสนอค่าสอบบัญชีส าหรับกลุ่มบริษัท 
(บริษัทฯ และบริษัทย่อย) โดยค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงินจ านวน 1,180,000 บาท ซึ่ง
เป็นจ านวนเงินเท่ากับปี 2560 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) 
ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง จึงเห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในอัตราที่เหมาะสม 
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  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น โดย
ก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจ านวน 1,180,000 บาท โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

ขอ้มลูประกอบการพจิารณา ป ี2560 ป ี2561 

ส านักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ  
สอบบัญชี จ ากัด 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ  
สอบบัญชี จ ากัด 

ค่าบริการสอบบัญชี (Audit Fee) บาท 1,180,000 1,180,000 
ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) บาท - - 
ชื่อผู้สอบบัญชี/จ านวนปีของการเป็น
ผู้สอบบัญช ี

นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์ / ปีที่ 1 นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์ / ปีที่ 2 

  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เป็นไปตามคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
1) นายวัลลภ   วิไลวรวิทย์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ 

2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ 

3) ดร.สุวัจชัย  เมฆะอ านวยชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 และ/หรือ 

4) นางนิสากร   ทรงมณี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นเงินไม่เกิน 1,180,000 
บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,037,461,029 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,075,927,916 บาท เป็น 
4,698,271,244 บาท โดยการตัดหุน้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 1,377,656,672 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 430,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้      
หุ้นละ 1 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จึงขอลดทุน    
จดทะเบียนจ านวนดังกล่าว  

นอกจากนี้ ตามที่ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (CGH-W1) ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวันที่      
6 มกราคม 2561 จึงท าให้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการใช้สทิธิแปลงสภาพของใบส าคัญแสดง
สิทธ ิCGH-W1 จ านวน 947,656,672 หุ้น 

และเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่จะได้
น าเสนอต่อไปในวาระที่ 11 นั้น ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 
ก าหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนที่จดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่ ซึ่งจะกระท าได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้
ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือ
ต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทฯ จึงต้องด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,075,927,916 บาท เป็น 4,698,271,244 บาท โดย
การตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 1,377,656,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ดังนี้ 

1) หุ้นเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (CGH-W1)     จ านวน   947,656,672 หุ้น 

2) หุ้นเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด    จ านวน   430,000,000 หุ้น 

               รวมเป็น                        1,377,656,672 หุ้น 

  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,075,927,916 บาท เป็น 
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4,698,271,244 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 1,377,656,672 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี้ โดยแจ้งว่า คะแนนเสียงที่ใช้เพื่อลงมติอนุมัติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,075,927,916 บาท 
เป็น 4,698,271,244 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 1,377,656,672 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,036,777,029 99.973 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 834,000 0.027 

บัตรเสีย 0 0.00 
 

หมายเหตุ:  ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 7 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
จ านวน 1 ราย เป็นจ านวน 150,000 หุ้น ดังนั้น จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมี
จ านวนทั้งสิ้น 149 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 3,037,611,029 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น 

 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ      
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 4,698,271,244 บาท  (-สี่พันหกร้อยเก้าสิบแปด
ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน-) 

แบ่งออกเป็น               4,698,271,244 หุ้น    (-สี่พันหกร้อยเก้าสิบแปด
ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น-)  

มูลค่าหุ้นละ                           1  บาท  (-หนึ่งบาท-) 
โดยแยกออกเป็น   
หุ้นสามัญ                     4,698,271,244  หุ้น   (-สี่พันหกร้อยเก้าสิบแปด

ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น-) 
หุ้นบุริมสิทธิ                             -        หุ้น  ( - )” 
 



 

หน้า 19 ของ 27 
 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้มีอ านาจจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าหรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี้ โดยแจ้งว่า คะแนนเสียงที่ใช้เพื่อลงมติอนุมัติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความ

เดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 4,698,271,244 บาท  (-สี่พันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านสอง
แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน-) 
แบ่งออกเป็น              4,698,271,244 หุ้น    (-สี่พันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านสอง
แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น-)  
มูลค่าหุ้นละ                          1  บาท  (-หนึ่งบาท-) 
โดยแยกออกเป็น   
หุ้นสามัญ              4,698,271,244  หุ้น   (-สี่พันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านสอง
แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น-) 
หุ้นบุริมสิทธิ                              -      หุ้น   ( - )” 

 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้มีอ านาจจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าหรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัตดิ้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงดังนี้ 

 
มติที่ประชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,037,611,029 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 
 

 



 

หน้า 20 ของ 27 
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  ครั้งที่ 3 
(CGH-W3) จ านวนไมเ่กนิ 1,445,634,658 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น 

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้ อหุ้ นสามัญของบริษัทฯ  ครั้ งที่  3 (CGH-W3) จ านวนไม่ เกิน 
1,445,634,658 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ตามที่จะก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ จะออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 3 (สาม) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 
(หนึ่ง) หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเศษที่หารไม่ลงตัวจะปัดทิ้ง โดยอัตราการใช้
สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น 
ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (CGH-W3) เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่เสนอ และมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดง
สิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบส าคัญแสดง
สิทธิ และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้  ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ
และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี้ โดยแจ้งว่า คะแนนเสียงที่ใช้เพื่อลงมติอนุมัติต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 3 (CGH-W3) จ านวนไม่เกิน 1,445,634,658 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 
มติที่ประชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,036,777,029 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 834,000 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 
 



 

หน้า 21 ของ 27 
 

วาระที่ 11 พิจารณาอนมุตัเิพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 4,698,271,244 บาท เป็น 
6,143,905,902 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,445,634,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้            
หุ้นละ 1 บาท 

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้ อหุ้ นสามัญของบริษัทฯ  ครั้งที่  3 (CGH-W3) จ านวนไม่ เกิน 
1,445,634,658 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท าให้มีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 4,698,271,244 บาท เป็น 6,143,905,902 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,445,634,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,445,634,658 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,698,271,244 
บาท เป็น 6,143,905,902 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,445,634,658 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติใน
วาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เพ่ือลงมติอนุมัติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 

(CGH-W3) จ านวนไม่เกิน 1,445,634,658 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ               
ผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

 
มตทิีป่ระชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,036,878,529 99.973 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 834,000 0.027 

บัตรเสีย 0 0.00 
 

หมายเหตุ:  ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 10 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
จ านวน 1 ราย เป็นจ านวน 101,500 หุ้น ดังนั้น จ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จึงมี
จ านวนทั้งสิ้น 150 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 3,037,712,529 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงท าให้ผลของคะแนนในวาระที่ 11 เพิ่มขึ้น 
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วาระที่ 12 พิจารณาอนมุตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน  6,143,905,902 บาท (-หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนห้า
พันเก้าร้อยสองบาทถ้วน-) 

 แบ่งออกเป็น  6,143,905,902 หุ้น  (-หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนห้า
พันเก้าร้อยสองหุ้น-)  

มูลค่าหุ้นละ        1  บาท (-หนึ่งบาท-) 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุ้นสามัญ   6,143,905,902 หุ้น (-หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนห้าพัน
เก้าร้อยสองหุ้น-) 

 หุ้นบุริมสิทธิ       -   หุ้น  ( - )” 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้มีอ านาจจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าหรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี้ โดยแจ้งว่า คะแนนเสียงที่ใช้เพื่อลงมติอนุมัติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความ
เดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 4  ทุนจดทะเบียนจ านวน  6,143,905,902 บาท (-หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านเก้า
แสนห้าพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน-) 

 แบ่งออกเป็น  6,143,905,902 หุ้น  (-หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านเก้า
แสนห้าพันเก้าร้อยสองหุ้น-)  

มูลค่าหุ้นละ        1 บาท (-หนึ่งบาท-) 
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 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามัญ   6,143,905,902 หุ้น (-หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านเก้า

แสนห้าพันเก้าร้อยสองหุ้น-) 
 หุ้นบุริมสิทธิ    -     หุ้น  ( - )” 
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้มีอ านาจจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าหรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัตดิ้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงดังนี้ 
มติที่ประชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,037,712,529 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 1,445,634,658 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท CGH-W3 

ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 4,698,271,244 บาท เป็น 
6,143,905,902 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,445,634,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้     
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 
(CGH-W3)  

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 
1,445,634,658 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
CGH-W3 ดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,445,634,658 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่เสนอข้างต้น 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เพื่อลงมติอนุมัติต้องมีคะแนนเสียงเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 1,445,634,658 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท CGH-W3 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงที่ใช้เพื่อลงมติอนุมัติต้องมีคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,036,878,529 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 834,000 0.00 

บัตรเสีย 0 0.00 
 

วาระที่ 14  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ 

  ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนในธุรกจิ
ที่มีศักยภาพ เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้อง
หาแหล่งทุนเพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
ในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้  จ านวนไม่เกิน 
1,000,000,000 บาท (ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวไม่รวมตราสารหนี้ที่ได้ออกและเสนอขายในปี  2560 
จ านวน 1,079,800,000 บาท) หรือในเงินสกุลอื่นในจ านวนเทียบเท่า ซึ่งถือเป็นช่องทางเพิ่มเติมใน
การระดมทุน โดยรายละเอียดของตราสารหนี้มีดังนี้ 

 ประเภท:  ตราสารหนี้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ 
อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ 

จ านวนเงินรวม:  ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจ านวนเทียบเท่า 

อายุ:   ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหนี้ 

วิธีการจัดสรร:  เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือ ผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไปและ
ในการออก และเสนอขายตราสารหนี้จะออกและเสนอขายคราวเดียวเต็ม
จ านวนหรือหลายคราวก็ได้ 

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ: ผู้ถือตราสารหนี้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อน
ครบก าหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้
ก่อนครบก าหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อตกลงและเงื่อนไขของตรา
สารหนี้ที่จะออกในแต่ละคราว 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายตราสารหนี้ วงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ตามเงื่อนไขที่เสนอข้างต้น โดยให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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1) ก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ 
เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายตราสารหนี้ จ านวนตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอ
ขายในแต่ละคราว ประเภทของตราสารหนี้หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลา
การไถ่ถอนก่อนก าหนด วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอ
ขาย เป็นต้น 

2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นที่
เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตหรือผ่อนผันเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ และการน าตราสารหนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติใน
วาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เพื่อลงมติอนุมัติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ประชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,036,878,529 99.973 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 834,000 0.027 

บัตรเสีย 0 0.00 

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 

  ประธานที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 



 

หน้า 26 ของ 27 
 

 ปัจจุบัน  

  ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี
ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  

  ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง 
(1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 แก้ไขเป็น 

  ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี
ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดย
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  

  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  (10) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม      
ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้
ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย       
อันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่
ครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 41 ผู้ถือหุ้น
ตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่
บริษัท 



 

หน้า 27 ของ 27 
 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
ในวาระนี้ โดยแจ้งว่า ในวาระนี้ คะแนนเสียงที่ใช้เพื่อลงมติอนุมัติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

มตทิีป่ระชุม จ านวนหุน้ (หุน้) ร้อยละของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 3,036,878,529 99.973 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสียง 834,000 0.027 

บัตรเสีย 0 0.00 
 
วาระที่ 16  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในวาระนี้ 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็น
และซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือ
หุ้น ที่ได้มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในเวลา 15.15 นาฬิกา  
     

-ลายมือชื่อ- 
(นายสดาวุธ เตชะอุบล) 

ประธานที่ประชมุ    
        

-ลายมือชื่อ- 
(นายพิทักษ์พล รุ่งโรจนส์ุวรรณ) 

      เลขานุการบริษัท 
   ผูจ้ดบันทึกการประชุม              


