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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที ่20 เมษายน 2564 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 

วัน เวลาและสถานทีป่ระชุม 
  ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริ่มการประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษิัท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรือรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เท่านัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสียง ไม่เหน็ดว้ย หรือ งดออกเสียง ดงักล่าวมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนุมตัิในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้ับ
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทั้งนี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนั้น  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกันความเส่ียงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุชื่อ-นามสกุล และส่งใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษิัท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษิัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอารยี ์  พุ่มเสนาะ  รองประธานกรรมการบรษิัท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุ่มเสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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6. นายทรงพล  อนันานนท ์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัททีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 คน ดงันี ้ 
1. นายนฏิศวร ์ รอดเพชร   กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

ผูบ้ริหารระดบัสงูในสายงานบริหารที่เขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้ คือ นายวราวธุ อรุโณทยั กรรมการผูจ้ดัการและประธานสาย
งานบรหิารการเงินในกลุ่มบรษิัท ขณะที่บรษิัทฯไม่มีคณะกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัทฯ จึงไดแ้ต่งตัง้ใหม้ีผูต้รวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสียงการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้คือ นายณฏัฐ์ ยอดวิศิษฏศ์กัดิ ์ผูร้บัมอบฉนัทะ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.    
 พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดม้า
เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง และมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมา
ประชุมแทนรวม 32 ราย ถือหุน้รวมกันทัง้สิน้จ านวน 359,619,125 หุน้ เท่ากับรอ้ยละ 41.58 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้สิน้ 
ซึ่งครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ จึงขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1 /2563 เม่ือวันที ่20 เมษายน 2563 
  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ตามส าเนาที่ไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่าตอ้งการแกไ้ขรายงานการประชมุหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้คนใดตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็น ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ รบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2563 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 วันที่ 20 
เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี ้

เห็นดว้ย 359,886,602 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99997 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 123 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 267,600 หุน้ 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
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และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบรอ้ยแล้ว  โดยบริษัทฯ ได้แสดง
รายละเอียดของขอ้มลูทางการเงินของบริษัทในปี 2563 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 หวัขอ้งบการเงิน ที่บริษัทไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
แบบ QR Code พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

บรษิัทฯมอบหมายใหน้ายปิยะพจน ์แกว้จ าลอง ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน สรุปผลการด าเนินงานของ
บรษิัทและบรษิัทย่อยในปี 2563 เพื่อที่ประชมุรบัทราบอีกครัง้ ดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 เปรียบเทยีบกบัปี 2562 
                                หน่วย : ล้านบาท  

แสดงการเปรยีบเทียบ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ  
ประจ าปี 2563 และ 2562 

 
2563 
(1) 

2562 
(2) 

% เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง)  
 [((1) – (2)) x100] / (2) 

สินทรัพยห์มุนเวียน 339.481 459.065 (26.049) 

สินทรัพยร์วม 874.755 1,021.746 (14.386) 

หนีส้ินหมุนเวียน 434.116 454.571 (4.499) 

หนีส้ินรวม 512.348 528.611 (3.076) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 362.407 493.135 (26.510) 

รายได้รวม 968.218 1,466.633 (33.984) 

ต้นทุนขายและบริการ 906.160 1,411.990 (35.824) 

ก าไรขั้นต้น 62.058 54.644 13.568 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 65.218 69.499 (6.160) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 81.194 104.701 (22.452) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (129.999) (198.573) 34.533 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (0.1503) (0.2296) 34.538 

               
บรษิัทฯไดม้อบหมายใหน้างสาวรตันกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรรยายใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงภาพรวม

การด าเนินงานของบริษัทฯโดยสรุปดังนี ้ ปัจจุบันบริษัทฯมีธุรกิจ 2 ส่วน คือ ธุรกิจเครื่องปรับอากาศ และเครื่องท าความเย็น 
(HVACR Business) และ ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง (Construction Business) 
 โดยธุรกิจเครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็น แบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนงาน ดงันี ้

1.) HVACR Manufacturing งานท่ีเก่ียวกบัการผลิตชิน้ส่วนอปุกรณเ์ครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็น 
2.) M&E Service งานออกแบบระบบ และงานติดตัง้ระบบปรับอากาศ, ระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (AHU), 

Chiller   
3.) High Performance Building Material Solutions ตวัแทนจ าหน่ายผนงั หลงัคา แผ่นฉนวนส าเรจ็รูป ยี่หอ้ Kingspan 

รวมถึงผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ เช่น งาน facade ท ากรอบอาคารเนน้เรื่องความสวยงาม เป็นตน้   
 ในปีที่ผ่านมาบรษิัทฯไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์รคระบาดโควิด 19 ท าใหย้อดขายลกูคา้ในประเทศในส่วนของ
เครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็นลดลง ที่ซึ่งเป็นผลมาจากงานโครงการต่าง ๆ ไดถู้กเล่ือนออกไป แต่เนื่องดว้ยผลิตภณัฑ์



 

หนา้ที่ 4 / 10 

ของบรษิัทท่ีสามารถขายใหก้บัลกูคา้ไดห้ลากหลาย นอกเหนือจากผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเครื่องปรบัอากาศ เครื่อง
ท าความเย็น ก็ยงัมีลกูคา้รายหลกัต่างประเทศที่เป็นผูป้ระกอบการเก่ียวกับการขนส่ง เช่น ผูผ้ลิตตูค้อนเทนเนอรแ์ช่เย็น จึงท าให้
สดัส่วนการส่งออกในปีที่ผ่านมาเติบโตมากขึน้ถึง 60% และในภาพรวมของปีนีบ้รษิัทฯก็ยงัไดร้บัออเดอรจ์ากลกูคา้ในประเทศและ
ต่างประเทศมากขึน้ งานโครงการต่างๆ ที่ถกูชลอจากปีก่อนหนา้ก็เริ่มกลบัมาสั่งซือ้บา้งแลว้  
 ทั้งนีบ้ริษัทฯก็ไดพ้ัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ต่อเนื่องมาตัง้แต่ปีก่อน โดยเป็นผูผ้ลิตเครื่องฟอก
อากาศขนาดใหญ่ที่สามารถกรองฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และเนน้การออกแบบ solutions ประหยดั
พลงังาน และลดค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา  อีกทัง้ไดม้ีการปรบัระบบการบรหิารจดัการ และปรบัปรุงระบบ ERP ระบบการท างาน
ต่าง ๆ ใหม้ีความคล่องตวัมากยิ่งขึน้ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความคืบหนา้ของการด าเนินการของบริษัทฯเก่ียวกับการต่อตา้นทุจริต 
คอรร์ปัชั่นใหท้ี่ประชุมไดท้ราบว่า บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต คอรร์ปัชั่น (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยมีระยะเวลา 3 ปี ที่ซึ่ง
จะครบก าหนดในเดือนพฤษภาคม 2564 นี ้และบริษัทฯ ไดด้  าเนินการขอต่ออายุการเป็นสมาชิกแลว้ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบแบบประเมินตนเองจากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิฯ ซึ่งจะประกาศผลการรบัรองในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 นี ้

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563 และเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต และไดร้บัการพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อ
หุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามตามล าดบัดงันี ้

• คณุเดือนเพ็ญ ค าตรงใจ ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ สอบถามว่าบรษิัทฯมีแผนแกไ้ขผลขาดทนุอย่างไร? 
นายวราวุธ อรุโณทยั กรรมการผูจ้ดัการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท ตอบขอ้ซกัถาม

ดงันี ้เนื่องดว้ยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯเกิดผลขาดทุนจากธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งจากโครงการก่อสรา้งหลงัคาสวุรรณ
ภูมิ ที่ซึ่งไดส่้งมอบงานเรียบรอ้ยแลว้ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 ท าใหบ้ริษัทฯรบัรูผ้ลขาดทุนไปแลว้ในปีที่ผ่านมา 
อีกทัง้สถานการณโ์รคระบาดโควิด 19 ที่ยงัคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม บริษัทฯก็ไดม้ี
การด าเนินการลดค่าใชจ้่ายประจ าลงใหไ้ดม้ากที่สดุ ส าหรบัธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ ในการผลิตคอยล ์และเครื่องท า
ความเย็น ไดม้ีการปรบัปรุงโครงสรา้งตน้ทนุใหม่ โดยการบรหิารจดัการตน้ทุนในการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ปรบัปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจกัรเพื่อลดการสูญเสีย และลดค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นตน้ จึงท าใหบ้ริษัทฯมีอัตรา
ก าไรขั้นตน้เพิ่มขึน้ อีกทั้งในปี 2564 นีบ้ริษัทก็ไดพ้ัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ ที่คาดว่าจะท าใหย้อดขายเพิ่มขึน้ และ
สามารถท าก าไรไดอ้ีกดว้ย 

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2563 และ
เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัการพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทเรียบรอ้ยแลว้ 
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  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 และมีมติอนุมัติ        
งบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี ้

เห็นดว้ย 359,886,602 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99997 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 123 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

วาระที ่3 พิจารณาและอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
  นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษิัท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษิัท ที่เห็นสมควรอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า 
บรษิัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบรษิัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสมคง
คา้ง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2563 หัวขอ้งบการเงิน บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดท้ั้งนีต้ามที่ระบุใน
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2563 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
ตามทีค่ณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี ้

เห็นดว้ย 359,886,725 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

วาระที ่4 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2564 
  นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษิัท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ที่เห็นสมควรอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 
บาทต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2563 โดยก าหนดค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบีย้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทไดร้ับใน
ฐานะพนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท แม้ว่าการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดผ่้านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เนื่องจากปัจจบุนับริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ไดผ่้าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัและสภาวะธุรกิจของบรษิัทแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ โดยใน
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ปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินใหแ้ก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบที่เขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ และ
ค่าตอบแทนรายเดือนตามต าแหน่ง เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,825,000 บาท รายละเอียด ดงันี ้
 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 

 ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

จ านวนเงนิรวม 
(บาท) 

1. ในการท าหนา้ที่กรรมการบรษิทั 2,160,000.00 130,000.00 2,290,000.00 

2. ในการท าหนา้ที่กรรมการตรวจสอบ 480,000.00 55,000.00 535,000.00 
รวมทัง้สิน้ 2,640,000.00 185,000.00 2,825,000.00 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2564 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และทีป่ระชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี ้

เห็นดว้ย 359,886,725 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

วาระที ่5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
  ประธานชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบรษิัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือก และ
เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 เพื่อเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 
ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด ไดแ้ก่ นายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์หรือ นางสาวประภาศรี 
ลีลาสุภา หรือนายนริศ เสาวลักษณส์กุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดับ หรือ 
ผูส้อบบญัชีท่านอื่นท่ี ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท
ประจ าปี 2564 โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างาน ไม่มีความสมัพนัธห์รือรายการ
ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทแต่อย่างใด 

       ขอ้สงัเกต ผูส้อบบญัชีรายนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บรษิัทย่อยอีกดว้ย 
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2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีของบริษัทในปี 2563 มี
รายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี จ านวนเงิน (บาท) 
1.) ค่าตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปี 440,000 
2.) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 600,000 
3.) ค่าสอบทานงบการเงินภาษาองักฤษ 80,000 

รวม 1,120,000 

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

เมื่อไม่มคี  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี
ของบรษิัทปี 2564 

มติ: ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามทีค่ณะกรรมการน าเสนอ ดังนี ้
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด ได้แก่ นายอ าพล จ านงคว์ัฒน์ หรือ 

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 
4664 และ 5369  ตามล าดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งบริษัท 
ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 และ 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยทีป่ระชุมได้มีมตอินุมัติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดงันี ้

เห็นดว้ย 359,886,725 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

วาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษิัท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษิัท ที่เห็นสมควรอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลเป็นกรรมการของบรษิทัฯ จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ และ นางจนัทนก์ะพอ้ 
ดิสกลุ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ทัง้นีค้ณะกรรมการฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบคุคลที่ไดเ้สนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระ
ในครัง้นีค้ือ พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง ที่ซึ่งด ารงต าแหน่งมาแลว้เป็นเวลา 10 ปีต่อเนื่องกัน และจะด ารงต าแหน่งในวาระนีต้่ออีก 3 ปี 
รวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งจนครบวาระรวมเป็นจ านวน 13 ปี  โดยกรรมการอิสระเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิที่สอดคลอ้งกบักลยุทธ์
ของบริษัท และทกัษะที่จ าเป็นที่เป็นประโยชนแ์ก่การด าเนินงานของบริษัทฯ อีกทัง้มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทแต่อย่างใด  
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โดยคณะกรรมการบริษัทไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม  ที่จะเป็น
ประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงานของบรษิัทฯ ตามองคป์ระกอบของกรรมการบรษิัท ประกอบกบัคุณสมบตัิ ความรูค้วามสามารถ
ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญแลว้  อีกทัง้คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงตาม
วาระ ดงันี ้: 

1. บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็ปไซดข์องบริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอชื่อผูท้ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ ทัง้นี ้ ไม่มีผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอชื่อผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้มา 

2. ใหก้รรมการท่ีพน้วาระไดแ้จง้ความจ านงเพื่อรบัการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่อ 

  ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2564 จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก ่
(1) พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ กรรมการอิสระ 
(2) นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ  กรรมการบรษิัท  

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 
2564 โดยเสนอใหล้งคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียงดออกเสียง  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมทีอ่อกตามวาระปี 2564 
จ านวน 2 ท่าน ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง 2. นางจันทนก์ะพ้อ ดิสกุล 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทใ์นการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

(1) พล.ต.อ.ปรุง  บุญผดุง   ด ารงต าแหน่ง  ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เห็นดว้ย 359,886,402 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99991 
ไม่เห็นดว้ย 200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00006 

งดออกเสียง 123 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

(2) นางจนัทนก์ะพ้อ  ดิสกุล   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 359,886,602 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99997 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 123 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม  648,590,086.50 บาท เป็น 
432,394,341 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี ้สืบเนื่องจาก CIG-W8 ที่หมดอายุ ตามรายละเอียด
แสดงดงันี ้
 
 
 
 
 
และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้ของบริษัทในปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหน้ าเสนอที่ประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 บาท เป็น 432,394,341 บาท 
โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 432,391,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยแกไ้ขเป็นดงันี ้ 
ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน          432,394,341 บาท ส่ีรอ้ยสามสิบสองลา้นสามแสนเกา้หมื่นส่ีพนัสามรอ้ยสี่สิบเอ็ดบาท 
 แบ่งออกเป็น          864,788,682 หุน้ แปดรอ้ยหกสิบส่ีลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพนัหกรอ้ยแปดสิบสองหุน้ 
 มลูค่าหุน้ละ             0.50   บาท หา้สิบสตางค ์
 โดยแยกออกเป็น   
 หุน้สามญั              864,788,682 หุน้ แปดรอ้ยหกสิบส่ีลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพนัหกรอ้ยแปดสิบสองหุน้ 
 หุน้บรุมิสิทธิ ไม่มี   

 
  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 
648,590,086.50 บาท เป็น 432,394,341 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 
บาท เป็น 432,394,341 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 432,391,491 หุ้น           
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน และอนุมัติแก้ไข
หนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามทีเ่สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

เห็นดว้ย 359,886,602 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99997 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสียง 123 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

 
 
 

การลดทุน ประเภทหุน้ 
จ านวนหุ้นคงเหลือ 

(หุน้) 
มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

CIG-W8 หุน้สามญั 432,391,491 0.50 216,195,745.50 
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วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น และ
ซกัถาม 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลามาประชมุและ
เสนอขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่บรษิัท ซึ่งคณะกรรมการขอรบัไวพ้ิจารณาและขอขอบคณุอย่างสงู และขอปิดการประชมุ  

  
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก             ประธานท่ีประชมุ 

                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
          
 
                                                  เลขานกุารบรษิัท 
                    (นางจนัทนก์ะพอ้  ดิสกลุ) 
 


