
 

หนา้ที่ 1 / 10 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

วันศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2565 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

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

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
  ประชุมเมื่อวันศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงเห็นดว้ย
เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อวา่ที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระ
นัน้ ๆ ส าหรบั ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได ้โดยส่งบตัรลงคะแนน
ลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบช่ืุอ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส  าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ทิธิดว้ย และเพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยูใ่นเวลาอนัสมควร ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไมต่รงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 3 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 7 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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6. นายทรงพล  อนันานนท ์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
7. นายนฏิศวร ์  รอดเพชร  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
           -ไมม่ี- 

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรอืง  ประธานสายงานบรหิารการเงินในกลุม่บรษัิท 
2. นายบรรณชั   นาคพนัธ ์  กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางสาวรตันกมล พุม่เสนาะ  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการชุดยอ่ย  

บรษัิทฯไมม่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษัิทฯ จึงไดแ้ตง่ตัง้ใหม้ีผูต้รวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้คือ นางลดัดาวรรณ ขจรวิทย ์ผูถื้อหุน้ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.    
 พลต ารวจเอกปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดม้า
เขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบวา่จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมา
ประชุมแทนรวม 25 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 322,930,309 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 37.34 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้สิน้ 
ซึง่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ จึงขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2564 
  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ตามส าเนาที่ไดจ้ดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการแกไ้ขรายงานการประชมุหรอืไม่ 

  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้คนใดตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็น ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ รบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2564 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 20 
เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดว้ย 322,930,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทฯ ได้แสดง
รายละเอียดของขอ้มูลทางการเงินของบริษัทในปี 2564 ไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 หวัขอ้งบการเงิน (หนา้ที่ 
132) ที่บรษัิทไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้แบบ QR Code พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

บริษัทฯมอบหมายใหน้ายบรรณชั นาคพนัธ ์กรรมการผูจ้ดัการ สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและบรษัิทยอ่ยใน
ปี 2564 เพื่อท่ีประชมุรบัทราบอีกครัง้ ดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2564 เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 
                  หน่วย : ล้านบาท  

แสดงการเปรยีบเทยีบ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ  
ประจ าปี 2564 และ 2563 

 
2564 
(1) 

2563 
(1) 

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

สินทรัพยห์มุนเวยีน 362.254 339.481 6.708 

สินทรัพยร์วม 864.324 874.755 (1.192) 

หนีส้ินหมุนเวยีน 559.728 434.116 28.935 

หนีส้ินรวม 624.554 512.348 21.900 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 239.770 362.407 (33.840) 

รายได้รวม 1,098.709 964.364 13.931 

ต้นทุนขายและบริการ 970.698 906.160 7.122 

ก าไรข้ันต้น 128.011 58.204 119.935 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 69.990 61.364 14.057 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 123.101 112.398 9.522 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (142.133) (129.999) (9.334) 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (0.1641) (0.1503) (9.182) 

               
บรษัิทฯไดม้อบหมายใหน้างสาวรตันกมล พุม่เสนาะ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรรยายใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงภาพรวม

การด าเนินงานของบริษัทฯโดยสรุปดงันี ้ ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ ธุรกิจเครื่องปรบัอากาศ และเครื่องท าความเย็น (HVACR 
Business) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ดงันี ้1.) งานที่เก่ียวกับการผลิตชิน้ส่วนอุปกรณเ์ครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็น  
(HVACR Manufacturing) 2.)  งานออกแบบระบบและติดตัง้ระบบปรบัอากาศขนาดใหญ่ (M&E Solutions) และ 3.)  ตัวแทน
จ าหนา่ยผนงั หลงัคา แผน่ฉนวนส าเรจ็รูป ยี่หอ้ Kingspan รวมถึงการออกแบบและติดตัง้ครบวงจร (High Performance Building 
Material Solutions)  
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 ในปีที่ผา่นมาบรษัิทฯไดพ้ฒันาและออกผลติภณัฑใ์หม ่ดงันี ้
1. ผลิตภณัฑเ์ครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ (Air Purifier) ที่สามารถติดตัง้ไดท้ัง้กบัระบบ Fresh Air, ระบบ Mixed 

Air และระบบ Exhaust เหมาะส าหรบัทกุการใชง้านในอาคาร เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สนามบิน และอาคาร
พาณิชย ์เป็นตน้ ซึง่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน TIS.1516-2549, ISO 9001:2015 

2. ผลิตภณัฑเ์คลือบสาร HERESITE P-413 ซึ่งเป็นสารเคลือบป้องกนัการกดักรอ่นที่น  ามาใชใ้นผลิตภณัฑค์อยล์ 
เครื่องท าความเย็นที่มีการกัดกร่อนสงู เช่น แท่นขุดเจาะน า้มนั โดยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
บรษัิทฯไดร้บัการรบัรองแตเ่พียงรายเดียวเทา่นัน้ 

3. ผลิตภณัฑผ์นงัและหลงัคา Brand “Loova” ไดต้่อยอดจากงานผนงัที่ไดเ้ริ่มด าเนินการไวก้่อนหนา้แลว้ จึงท าให้
บรษัิทฯ มีวตัถดุิบที่ใชใ้นการผลติ เป็นวสัดทุี่มีประสทิธิภาพและเนน้ความสวยงามซึง่เป็นจดุแข็งของผลติภณัฑน์ี ้ 

 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑเ์ครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น มาอยา่งต่อเนื่อง จึงเป็นท่ี
ยอมรบัของผูป้ระกอบการ ซึง่ผลติภณัฑค์อยลข์องบรษัิทเป็นชิน้สว่นหลกัในระบบปรบัอากาศและเครือ่งท าความเย็น ที่ถกูน ามาใช้
ใน Hyper Market, Cold Storage, หอ้งเย็น/หอ้งแช่แข็ง, ศนูยก์ระจายสินคา้, หา้งสรรพสินคา้, ออฟฟิศ, Commercial Building 
และ shopping mall เป็นตน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีผลิตภณัฑป์ระเภทเครื่องกรองอากาศ (Air Purifier) ที่ใชใ้นโรงพยาบาล, หอ้ง 
Lab และ หอ้ง cleanroom อีกดว้ย ในการบริหารจัดการบริษัทไดพ้ัฒนาระบบ ERP ใหม้ีการจัดเก็บขอ้มูลผ่านระบบคลาวด์ 
(Cloud) บนเซอรฟ์เวอร ์เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานยิ่งขึน้  ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับรางวัลระดับ Bronze Medal 
Ecovadis ของการจดัระดบัการปฏิบตัิงานดา้นความยั่งยืน อีกดว้ย 

แมว้่าสถานการณโ์รคระบาดโควิด 19 ที่ยงัคงระบาดอยู่อยา่งตอ่เนื่อง แต่ยอดขายของบริษัทในธุรกิจนีก็้ยงัเติบโต
อยา่งตอ่เนื่องโดยปีที่ผา่นมามีอตัราการเตบิโต 6.1% บรษัิทค านงึถึงความเสีย่งตา่ง ๆ  ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานจงึมี
การทบทวนแผนงานและกลยุทธ์ดา้นต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ เช่นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากตน้ทุนวตัถุดิบ เช่น ทองแดง 
อลมูิเนียม และโลหะต่าง ๆ ที่มีความผนัผวนตลอดเวลาตามราคาตลาดโลก และอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ จึงได้
ก าหนดราคาขายแบบก าหนดราคาตามตน้ทนุ (cost plus pricing) ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุวตัถดุิบ จดัการบริหารการจดัซือ้ และ
วัตถุดิบคงคลงัดว้ยการใช้ big data เป็นตน้ ในภาคการส่งออกมีแนวโนม้ที่จะเติบโตมากขึน้ แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากติดปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์อีกทัง้คา่ขนสง่ก็มีอตัราสงูขึน้สง่ผลถึงราคาขายที่สงูขึน้ 

ขณะที่ในสว่นของงานก่อสรา้งและงานโครงการต่าง ๆ มีแนวโนม้ที่ดีขึน้ เนื่องจากงานที่ถกูเลื่อนออกไปก็สามารถ
กลบัมาด าเนินการตอ่ได ้

บรษัิทฯไดม้อบหมายใหน้างสาวฉนัทช์นา รตัโนภาส ที่ปรกึษาดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์บรรยายใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถงึ
แนวโนม้ของธุรกิจโดยสรุปได ้ดงันี ้จากสภาวะการณใ์นปัจจบุนัของทั่วโลกและในประเทศก่อใหเ้กิดอปุสรรคมากมายในการขยาย
ตลาดรวมถึงการสรา้งความมั่นคงยั่งยืนของธุรกิจปัจจุบัน บริษัทฯจึงเล็งเห็นว่าจ าเป็นตอ้งมีการปรบัตวั เนื่องดว้ยศักยภาพ 
ประสบการณแ์ละช่ือเสยีงของบรษัิทสามารถตอ่ยอดและเพิ่มโอกาสได้อีกมาก ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งศกึษาถึงวิธีการปรบัเปลีย่นซึ่งมี
หลากหลายแนวทางเพื่อใหส้อดคลอ้งและสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงของตลาด ความตอ้งการของผูบ้รโิภค สภาพภมูิศาสตร์
ทั่วโลก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเบือ้งตน้มุ่งเนน้แนวทางที่สอดคลอ้งกบัจดุแข็งของบรษัิท เช่น การตอ่
ยอดเขา้สู่ธุรกิจบริหารจัดการดา้นพลงังานและการประหยดัพลงังานแบบครบวงจร, ธุรกิจงานวิศวกรรมจัดซือ้จดัจา้งและการ
รบัเหมาก่อสรา้ง โดยใชศ้กัยภาพดา้น HVACR และก่อสรา้ง นอกจากนีด้ว้ยปัจจบุนัธุรกิจดา้นโลจิสติก มีสว่นส าคญัตอ่ธุรกิจของ
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บรษัิทและบรษัิทตา่ง ๆ ทั่วไป กอปรกบัมีการเติบโตอยา่งมากในธุรกิจดงักลา่ว รวมไปถึงการเปลีย่นถ่ายจากรถขนสง่ที่ใชพ้ลงังาน
น า้มนั ไปสู ่แก๊ส NGV และก าลงัมุ่งสู่ใชพ้ลงังานไฟฟ้า ดว้ยศกัยภาพและเครือข่ายของบริษัทฯไมใ่ช่เรื่องยากที่จกัเขา้เป็นผูเ้ลน่ใน
สว่นใดสว่นหนึ่งที่กลา่วมานัน้ อย่างไรก็ตามการจดัการองคก์รเพื่อใหม้ีศกัยภาพมากขึน้ก็ถือเป็นหวัใจส าคญั จึงน่าจะเป็นปีแห่ง
การเปลี่ยนแปลงที่บริษัทฯจักพิจารณาถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทไดเ้ขา้ลงทุนไวใ้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วมว่าจักยังสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดและสามารถสร้างผลประโยชนใ์หไ้ดห้รือไม่ อย่างไร หากไม่สามารถตอบโจทยด์งักล่าวได้ 
บรษัิทฯจกัด าเนินการท่ีเหมาะสมตอ่ไปเพื่อลดความเสีย่งของการลงทนุอีกดว้ย 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความคืบหนา้ของการด าเนินการของบริษัทฯเก่ียวกบัการต่อตา้นทจุริต  
คอรร์ปัชั่นใหท้ี่ประชุมไดท้ราบว่า บริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
คอรร์ปัชั่น (CAC) มาตัง้แต่ปี 2561 โดยมีระยะเวลา 3 ปี ครบก าหนดในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ไดด้  าเนินการขอต่ออายุ
การเป็นสมาชิก และไดผ้่านการรบัรองจากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิฯ ใหต้่ออายฯุออกไปอีก 3 ปีเรียบรอ้ยแลว้ โดยจะครบ
อายกุารรบัรองในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2567   

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 และเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชีรับ
อนญุาต และไดร้บัการพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อ
หุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นางสาวเบญญาลกัษณ ์นกัพาณิชย ์ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามดงันี ้

1.) ขอทราบจ านวนเงินลงทนุในบรษัิท ฟา้ขวญัทิพย ์จ ากดั ? 
นายปิยะพจน ์แกว้จ าลอง ที่ปรกึษาดา้นบญัชีและการเงิน ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้บริษัทฯลงทนุในบริษัท ฟ้า

ขวญัทิพย ์จ ากดั ผ่านบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั) ดว้ยจ านวนเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 70.75 ลา้น
บาท โดยเป็นมลูค่าของที่ดินและอาคารโรงงานระหวา่งก่อสรา้ง ปัจจบุนัมลูค่ายุติธรรมตามรายงานประเมินราคา
เท่ากบั 51.18 ลา้นบาท ซึ่งมีราคาทนุสงูกวา่มลูคา่ยตุิธรรม จ านวน 19.57 ลา้นบาท ที่ซึ่งบริษัทฯไดร้บัรูส้ว่นไดเ้สยี
จากผลขาดทนุดงักลา่วในก าไร/ขาดทนุสะสมปี 2562 ตามสดัสว่นการถือหุน้ของบริษัท (29.67%) คิดเป็นจ านวน 
5.81 ลา้นบาท สว่นเครือ่งจกัรระหวา่งติดตัง้อยูร่ะหวา่งการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม 

2.) ในปี 2564 บรษัิท ฟา้ขวญัทิพย ์จ ากดั มีผลขาดทนุเป็นเทา่ใด ? 
นายปิยะพจน ์แกว้จ าลอง ที่ปรกึษาดา้นบญัชีและการเงิน ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้ในรอบปีบญัชี 2564 บริษัท

ไม่ไดร้บัรูส้ว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัท ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั เนื่องจากบริษัทไดร้บัรูส้ว่นแบ่งขาดทนุเกิน
กว่าส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมดงักล่าวแลว้ จึงท าใหไ้ม่มีมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2564 ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
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  เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 2564 และ
เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัการพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 

  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 และมีมติอนุมัติ        
งบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดว้ย 323,600,109 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99994 
ไมเ่ห็นดว้ย 200 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00006 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 670,000 หุน้ 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
  นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิท ทีเ่ห็นสมควรอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ที่ซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบวุ่า 
บรษัิทจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน แตเ่นื่องจากบรษัิทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสมคง
คา้ง รายละเอียดปรากฏ ในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 หวัขอ้งบการเงิน บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดท้ัง้นี ้
ตามที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิทฯเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

  เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2564 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดว้ย 323,600,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2565 
  นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ที่เห็นสมควรอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 ในวงเงินไมเ่กิน 8,000,000 
บาทต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2564 โดยก าหนดคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบีย้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการบริษัทไดร้บัใน
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ฐานะพนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท แมว้่าการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เนื่องจากปัจจบุนับริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ไดผ้่าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัและสภาวะธุรกิจของบรษัิทแลว้ เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ โดยใน
ปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินใหแ้ก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบที่เขา้รว่มประชุมในแต่ละครัง้ และ
คา่ตอบแทนรายเดือนตามต าแหนง่ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,875,000 บาท รายละเอียด ดงันี ้
 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

 ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

จ านวนเงนิรวม 
(บาท) 

1. ในการท าหนา้ที่กรรมการบรษัิท 2,160,000.00 175,000.00 2,335,000.00 

2. ในการท าหนา้ที่กรรมการตรวจสอบ 480,000.00 60,000.00 540,000.00 
รวมทั้งสิน้ 2,640,000.00 235,000.00 2,875,000.00 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2565 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกับปี 2564 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดว้ย 323,600,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
  ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืก และ
เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 เพื่อเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 
ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั ไดแ้ก่ นายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์หรือ นางสาวประภาศรี 
ลีลาสภุา หรือนายนริศ เสาวลกัษณส์กุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ 
ผูส้อบบญัชีทา่นอื่นท่ี ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท
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ประจ าปี 2565 โดยผูส้อบบญัชีดงักลา่วมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างาน ไม่มีความสมัพนัธห์รือรายการ
ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทแตอ่ยา่งใด 

       ขอ้สงัเกต ผูส้อบบญัชีรายนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บรษัิทยอ่ยอีกดว้ย 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีของบริษัทในปี 2564 มี
รายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี จ านวนเงิน (บาท) 
1.) คา่ตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปี 440,000 
2.) คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 600,000 
3.) คา่สอบทานงบการเงินภาษาองักฤษ 80,000 

รวม 1,120,000 

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่

เมื่อไมม่คี  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบรษัิทปี 2565 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการน 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 2565 และ 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยที่ประชุมได้มีมตอินุมัติดว้ยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นดว้ย 323,600,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิท ทีเ่ห็นสมควรอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการของบรษัิทฯ จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ นายอารยี ์พุม่เสนาะ, นายทวีศกัดิ ์หวงัก่อ
เกียรติ และ นายธีระ พุม่เสนาะ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
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โดยคณะกรรมการบริษัทไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม  ที่จะเป็น
ประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงานของบรษัิทฯ ตามองคป์ระกอบของกรรมการบรษัิท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรูค้วามสามารถ
ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญแลว้  อีกทัง้คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการเสนอช่ือกรรมการเพื่อทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลงตาม
วาระ ดงันี ้: 

1. บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็ปไซดข์องบริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอช่ือผูท้ี่มีคุณสมบตัิเหมาะสม
ส าหรบัต าแหนง่กรรมการ ทัง้นี ้ ไมม่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้มา 

2. ใหก้รรมการท่ีพน้วาระไดแ้จง้ความจ านงเพื่อรบัการเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทตอ่ 

  ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2565 จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่
(1) นายอารยี ์ พุม่เสนาะ กรรมการบรษัิท 
(2) นายทวศีกัดิ ์ หวงัก่อเกียรติ กรรมการบรษัิท 
(3) นายธีระ  พุม่เสนาะ กรรมการบรษัิท 

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

  เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมซึง่ออกตามวาระในปี 
2565 โดยเสนอใหล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีงดออกเสยีง  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2565 
จ านวน 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. นายอารีย ์พุ่มเสนาะ 2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ 
3. นายธีระ พุ่มเสนาะ 

ด้วยคะแนนเสียงในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้
(1) นายอารีย ์พุ่มเสนาะ ด ารงต าแหน่ง  รองประธานกรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 323,600,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

(2) นายทวีศักดิ์ หวงักอ่เกียรติ   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 323,600,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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(3) นายธีระ พุ่มเสนาะ   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 323,600,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ดงันี ้

 นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้  มีขอ้แนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัหนงัสอืเชิญประชมุ และเอกสารประกอบ ดงันี ้
- บรษัิทฯควรจดัใหม้ี QR Code ในหอ้งประชมุ เพื่อใหผู้ม้าเขา้รว่มประชมุสามารถแสกนเอกสารได ้
- หนงัสือเชิญประชุมฉบบัย่อที่สง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ ควรมีขอ้ความเก่ียวกบัการคดักรองโควิดใหเ้หมือนกบั

หนงัสือเชิญประชุมฉบบัเต็ม ซึ่งเป็นขอ้ความที่ส  าคญัเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่จะเขา้ร่วมประชุมไดเ้ผ่ือเวลา
ส าหรบัการคดักรองก่อนการเขา้หอ้งประชมุ 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลามาประชุมและเสนอ
ขอ้คิดเห็นตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิท ซึง่คณะกรรมการขอรบัไวพ้ิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก             ประธานท่ีประชมุ 

                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
          
 
                                                  เลขานกุารบรษัิท 
                    (นางจนัทนก์ะพอ้  ดิสกลุ) 
 


