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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

การประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 2/2565 

วันศุกรท์ี่ 16 กนัยายน 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 

  ประชุมเมื่อวนัศุกรท์ี่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุประธานในที่ประชมุไดม้อบหมายใหน้างสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์ท าหนา้ที่พิธีกรในท่ีประชมุ ชีแ้จงถึงวิธีนบั
คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ 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 โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ตอ้งการสอบถาม ไดแ้จง้ช่ือ-นามสกุล ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นดว้ยทุกครัง้ 
บริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกบัวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเทา่นัน้  ส  าหรบัค าถามอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิพิจารณา
ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาอนัสมควร 
ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 3 คน ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย 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 กรรมการบรหิาร และเลขานกุารบรษัิท 
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6. นายทรงพล  อนันานนท ์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ (เขา้รว่มประชมุออนไลน)์ 
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 14.00 น.    

 พลต ารวจเอกปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดม้า
เขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้และแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมา
ประชุมแทนรวม 27 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 336,325,654 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 38.89 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้สิน้ 
ซึง่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ จึงขอเปิดการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2565 เม่ือวนัที่ 18 สิงหาคม 2565 

  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ตามส าเนาที่ได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการแกไ้ขรายงานการประชมุหรอืไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามหรือความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 18 สงิหาคม 2565 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 วันที่ 18 
สิงหาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 123 หุน้ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์พิธีกรในที่ประชุม รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทที่เห็นสมควรอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ นายบนัเจิด จริยานุกิจา, นายเชิดพงษ์       
สิริวิชช,์ นายบรรณชั นาคพนัธ,์ นายนววิธ ควุานนัท ์และนายไสว ฉตัรชยัรุง่เรือง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์การบริหารงานใน
อนาคตที่ซึง่จกัเขา้ลงทนุในธุรกิจที่มีความหลากหลาย มีความซบัซอ้นในการบรหิารจดัการมากขึน้ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษัิทไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้งการใหม้ี
ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัท ตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบกบัความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญแลว้   

  ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทและกรรมการอิสระ จ านวน 5 ทา่น ไดแ้ก่ 
(1) นายบนัเจิด จรยิานกิุจา กรรมการบรษัิท 

(2) นายเชิดพงษ ์ สริวิิชช ์ กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 

(3) นายบรรณชั นาคพนัธ ์ กรรมการบรษัิท 

(4) นายนววิธ ควุานนัท ์ กรรมการบรษัิท 

(5) นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรอืง กรรมการบรษัิท 

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

 คุณอุมาชษญา เจริญไชย ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  มีข้อซักถามว่าในฐานะที่      
นายเชิดพงษ์ สริวิิชช ์ไดถ้กูเสนอช่ือเขา้มาเป็น กรรมการอิสระ จึงขอทราบแนวคิดเก่ียวกบัวสิยัทศันใ์นการ
เขา้มาก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทฯ เพื่อรกัษาผลประโยชนใ์หก้บัผูถื้อหุน้ 

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ผูถู้กเสนอช่ือเขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ  ตอบขอ้
ซกัถามดงันี ้ดว้ยประสบการณใ์นอดีตทีไ่ดร้บัความไวว้างใจใหเ้ขา้รบัต าแหนง่ส าคญัในกระทรวงพลงังาน
หรือแม้กระทั่ ง ได้เข้าด ารงต าแหน่งสูงสุดในกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นถึงความรู้และ
ความสามารถในการบรหิารจดัการองคก์รขนาดใหญ่ ดว้ยช่ือเสียงและความไวว้างใจที่ไดร้บัจกัท าหนา้ที่
ดว้ยความระมดัระวงัและซื่อสตัยส์จุรติ ก ากบัดแูลบรษัิทใหม้ีความโปรง่ใส สรา้งความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้
และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่  

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติแต่งตัง้กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยเสนอให้
ลงคะแนนเสยีงแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีงดออกเสยีง  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จ านวน 5 ท่าน ตามที่
คณะกรรมการเสนอเป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. นายบันเจิด จริยานุกิจา 2. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์3. นายบรรณัช นาคพันธ ์
4. นายนววิธ คุวานันท ์5. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง 
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ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทใ์นการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

(1) นายบันเจิด จริยานุกิจา ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

(2) นายเชดิพงษ ์สิริวิชช ์  ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

(3) นายบรรณัช นาคพันธ ์  ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

(4) นายนววิธ  คุวานันท ์  ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

(5) นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้สามัญให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดสว่นการถอืหุน้ 

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์พิธีกรในที่ประชุม รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ดงันีเ้น่ืองจากบริษัทฯ มีการขยายตวัในเชิงธุรกิจมากขึน้ บริษัทจึงตอ้งการทนุเพื่อน าไปใชส้นบัสนนุการขยายตวัของบรษัิท 
คณะกรรมการจึงมีมติใหน้ าเสนอที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
1,729,577,364 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้  (Right Offering) 

ในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 2 หุน้สามญัออกใหม ่ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยก าหนดราคาเสนอขาย   
หุน้ละ 0.50 บาท ตามมลูค่าที่ตราไว ้และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ ในการเสนอขาย
หุน้ Right Offering (Record Date) ในวนัที่ 28 ตลุาคม 2565 ทัง้นี ้สิทธิในการรบัหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Right 

Offering จะมีผลเมื่อไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ทัง้นีป้ระธานฯไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ/

หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัที่ออก
ใหม ่

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

 คณุอมุาชษญา เจริญไชย ผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย มีขอ้ซกัถามวา่ วตัถปุระสงคใ์น
การใชเ้งินจะน าเงินไปช าระหนีใ้หแ้ก่สถาบนัการเงิน และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และการขยาย
ธุรกิจโดยการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ  และการลงทนุในธุรกิจก่อสรา้ง จึงขอใหชี้แ้จงถึงสดัสว่นการใชเ้งิน
จากการเพิ่มทนุในแตล่ะวตัถปุระสงคข์า้งตน้ และอยากทราบวา่บรษัิทฯมีความเช่ียวชาญในธุรกิจกอ่สรา้ง
หรอืไม?่ จึงคิดที่จะไปลงทนุดงักลา่ว 

นางสาวฉนัทช์นา รตัโนภาส ที่ปรึกษาดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้บริษัทฯมิไดเ้ป็น
ผูด้  าเนินการในการก่อสรา้งเอง แต่จะเขา้รว่มเป็นพารท์เนอรก์บับริษัทที่มีความเช่ียวชาญในงานก่อสรา้ง 
และมีสดัสว่นในการใชเ้งินเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับที ่ รายละเอียด 
ความต้องการ

เงนิทุน 
% เงนิเพิ่มทุน 

1 เพ่ือช าระคืนเงินกูฯ้ และเป็นเงินทนุหมนุเวียน 159,576,682.00 9.23% 

2 เพ่ือลงทนุในธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค 550,000,000.00 31.80% 

3 เพ่ือลงทนุในธุรกิจภายใตห้ว่งโซอ่ปุทานความเย็น  200,000,000.00 11.56% 

4 เพ่ือลงทนุในธุรกิจการก่อสรา้งและสนบัสนนุทางการเงิน 700,000,000.00 40.47% 

5 เพ่ือลงทนุในธุรกิจอตุสาหกรรมและอ่ืน ๆ 120,000,000.00 6.94% 

 รวม 1,729,576,682.00 100.00% 

เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานฯเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ จ านวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุน้ และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ/หรือ
บคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ 
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มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นน้ันทิง้ โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ตามมูลค่าที่ตราไว้ และก าหนดวันจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น คือวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 

รวม 15 วันท าการ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถอืหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถอื
หุ้น 

 นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์พิธีกรในที่ประชุม รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ดงันีเ้นื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตวัในเชิงธุรกิจมากขึน้ บริษัทจึงตอ้งการทนุเพื่อน าไปใชส้นบัสนนุการขยายตวัของบรษัิท 
คณะกรรมการจึงมีมติใหน้ าเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุน้ กู้แปลงสภาพจ านวนไม่เกิน 
864,788 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 864,788,000 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้  (โดยไม่นบัรวมหุน้ในสว่นที่จองซือ้หุน้เพิ่มทนุที่เสนอ
 ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering)) โดยก าหนดอตัราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ
สามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้1,000 หุน้ ราคาใชส้ทิธิแปลงสภาพ 1.00 บาทตอ่หุน้ ทัง้นี ้ราคาและอตัราแปลงสภาพดงักลา่วเป็น
ราคาที่สงูกวา่ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ และอาจเปลี่ยนแปลงไดอ้นัเนื่องจากการปรบัราคาแปลงสภาพตามเง่ือนไขที่
จะไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิต่อไป และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Record Date) ในวนัที่ 23 

ธนัวาคม 2565 ทัง้นี ้สทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัแปลงสภาพ จะมีผลเมื่อไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

ทัง้นีป้ระธานฯไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ/

หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานฯเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ จ านวนไม่เกิน 864,788 หน่วย และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ/หรือ
บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวนไม่เกิน 864,788 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ    
มูลค่าที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 864,788,000 บาท ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัททีมี่สิทธิไดรั้บการจัดสรรตามสดัสว่น
การถือหุ้น (โดยไม่นับรวมหุ้นในส่วนที่จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering)) โดยก าหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1,000 หุ้น 
ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.00 บาทต่อหุ้น และก าหนดวันจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน คือวันที่ 9 – 27 มกราคม 2566 รวม 15 วันท าการ รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ และ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอ านาจ
ในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 1,297,182,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 432,394,341 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,729,577,023 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์พิธีกรในที่ประชุม รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ดงันี ้เพื่อส ารองไวร้องรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 1,729,577,364 หุน้ และเพื่อรองรบัการออกและ
เสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ เป็นจ านวน 864,788,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้  (Right Offering) 

รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,594,365,364 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จึงจ าเป็นท่ีจกัตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียน คณะกรรมการ
บรษัิทจึงมีมติใหน้ าเสนอท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท จ านวน 1,297,182,682 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิม 432,394,341 บาท เป็น 1,729,577,023 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 2,594,365,364 หุน้ 
มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 1,297,182,682 บาท และเห็นสมควรแกไ้ขหนงัสือ
บรคิณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยแกไ้ขเป็นดงันี ้

 

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน       1,729,577,023 บาท (หนึง่พนัเจ็ดรอ้ยยี่สบิเกา้ลา้นหา้แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัยี่สบิสามบาท) 

 แบง่ออกเป็น       3,459,154,046 หุน้ (สามพนัสีร่อ้ยหา้สบิเกา้ลา้นลา้นหนึง่แสนหา้หมื่นสีพ่นัสีส่บิหกหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท   (หา้สบิสตางค)์ 
                  โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั          3,459,154,046 หุน้ (สามพนัสีร่อ้ยหา้สบิเกา้ลา้นลา้นหนึง่แสนหา้หมื่นสีพ่นัสีส่บิหกหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ          ไมม่ี   
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ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 
432,394,341 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,729,577,023 บาท และอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 432,394,341 บาท มูลค่าหุ้นที่    
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 1,297,182,682 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ, การออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์พิธีกรในที่ประชุม รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิท ทีเ่ห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 2,594,365,364 
หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท และการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

 เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
2,594,365,364 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท และการออก
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering)  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,594,365,364 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการออกเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่า
เทียบเท่าในเงนิสกุลอื่น) 

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์พิธีกรในที่ประชุม รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิท ทีเ่ห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูจ้  านวน 6,000 ลา้นบาท 
(หกพันลา้นบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ทัง้นีพ้ิจารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการไดม้อบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ เช่น 
การก าหนดช่ือ ลกัษณะการเสนอขายหุน้กู ้จ านวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายในแตล่ะคราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกนั ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร 
และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ รวมถึงการน าหุน้กู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนีไ้ทย หรือตลาดรอง         
แห่งใด ๆ ตลอดจนใหม้ีอ  านาจด าเนินการขออนญุาตกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การแต่งตัง้ที่ปรกึษาหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการ
ออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมถึงการเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง และมีอ านาจในการด าเนินการ
ใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

 เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กู้ จ านวน 6,000    
ลา้นบาท (หกพันลา้นบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการไดม้อบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จ านวน 6,000 ล้านบาท      
(หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงนิสกุลอื่น) ตามที่เสนอทุกประการ และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเงือ่นไขอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู ้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น และซกัถามดงันี:้ 
 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ มีขอ้ซกัถามวา่ การเพิ่มทนุในรูปแบบการออกหุน้

สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายเดิม (RO) และการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นการปลดเครื่องหมาย C 

หรอืไม ่

นายบรรณัช นาคพนัธ ์กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้ตามที่บริษัทฯ ไดม้ีการชีแ้จงขอ้มลู
ใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) เพื่อชีแ้จงความคืบหนา้การแกไ้ขการถกู
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ขึน้เครื่องหมาย C  ดงักล่าว เมื่อวนัพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ซึ่งงบการเงินส าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุ
วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 บริษัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของทนุช าระแลว้นัน้ หนึ่งในแนว
ทางแกไ้ขฯคือการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายหุน้กู้
แปลงสภาพ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัมีแนวทางในการ
แกไ้ขโดยการปรบัโครงสรา้งองคก์ร และปรบักลยทุธก์ารลงทนุ อีกดว้ย 

 คณุอมุาชษญา เจริญไชย ผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย มีขอ้ซกัถามว่า ตามที่ไดม้ีการ
ชีแ้จงสาเหตแุละแนวทางการด าเนินการแกไ้ขกรณีที่หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ถูกขึน้เครื่องหมาย “C” ต่อ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 1 กันยายน 2565 ขอใหอ้ธิบายเพิ่มเติมถึงแนวทางแกไ้ขใน
สว่นของการปรบัโครงสรา้งองคก์ร และการปรบักลยทุธก์ารลงทนุวา่เป็นอยา่งไร 

นายบรรณัช นาคพนัธ์ กรรมการผูจ้ัดการ ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนว
ทางการบริหารจดัการบริษัทย่อย/บริษัทรว่ม เช่น การพิจารณาถอนการเขา้รว่มทนุในบริษัทย่อย/บริษัท
รว่มที่มีผลประกอบการไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย นอกจากนีอ้ยู่ระหวา่งด าเนินการโอนกิจการบางสว่นของ
บริษัทฯ ใหก้บับริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั) เพื่อแบ่งสายงานทางธุรกิจใหม้ีความชดัเจน
ซึง่จะช่วยใหก้ารบรหิารความเสีย่งในแตล่ะธุรกิจมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลามาประชมุและ
เสนอขอ้คิดเห็นตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิท ซึง่คณะกรรมการขอรบัไวพ้ิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  

 ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 

 

                                                                              พลต ารวจเอก             ประธานท่ีประชมุ 

                 (ปรุง     บญุผดงุ) 

          

 

                                                  เลขานกุารบรษัิท 

                    (นางจนัทนก์ะพอ้  ดิสกลุ) 

 


