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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันจนัทร์ที่  24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 
        และ กรรมการผู้จดัการ 

3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรติ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
7. นายนฏิศวร์  รอดเพชร  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้คือ นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จดัการและประธาน
สายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุม่บริษัท 

ทัง้นีเ้พื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ จึงได้แตง่ตัง้ให้มีผู้ตรวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้คือ นางผอ่งพรรณี แสงน้อย ต าแหนง่ผู้จดัการฝ่ายธุรการ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.    
 พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 88 ราย ถือหุ้น
รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 355,086,970 หุ้น เทา่กบัร้อยละ 41.06 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้สิน้ ซึง่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบั
ของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ก าหนดไว้  
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ตามส าเนาที่ได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการแก้ไขรายงานการประชมุหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการ
ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 วันที่ 1 
สิงหาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 355,166,970 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 80,000 หุ้น 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว  โดยบริษัทฯ ได้แสดง
รายละเอียดของข้อมลูทางการเงินของบริษัทในปี 2559 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจ าปี 2559 หวัข้องบการเงิน ที่บริษัทได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

บริษัทฯมอบหมายให้นางเสาวคนธ์ อดุมรัตน์ ผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน สรุปผลการด าเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2559 เพื่อท่ีประชมุรับทราบอีกครัง้ ดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

            หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ จ านวนเงนิ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 926.40 

ต้นทนุขายและบริการ 781.52 

ก าไรขัน้ต้น 144.88 

รายได้อื่น 31.26 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 164.73 

ต้นทนุทางการเงิน 7.10 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนหกัภาษีเงินได้ 4.32 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (6.28) 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (0.01) 

ก าไร (ขาดทนุ)สทุธิ (1.97) 

 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าของการด าเนินการของบริษัทฯเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริต 

คอร์รัปชัน่ให้ที่ประชมุทราบได้ทราบวา่ บริษัทฯได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทจุริต (CAC)” เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการด าเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรอง 
โดยมีเปา้หมายที่จะได้รับการรับรองภายในสิน้ปี 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559 และเสนอให้ที่ประชมุพจิารณา
อนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 ที่ได้ผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และ
ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มข้ีอ
ซกัถามหรือไม ่
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ผู้ ถือหุ้นมีค าถามตามล าดบัดงันี ้

 นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าตามที่ทางบริษัทฯได้ขายสิทธิการเช่าโรงแรม
สมาญาบรุา ออกไปแล้วนัน้บริษัทฯน าเงินท่ีขายได้เข้ามาใช้ในการใดบ้าง และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในสว่น
ของธุรกิจรถไฟ ที่บริษัทฯก าลงัพิจารณาจะเข้าสูธุ่รกิจดงักลา่ว 

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามวา่บริษัทฯ 
จะน าเงินที่ได้รับจากการผ่อนช าระ (ไตรมาสละ 5 ล้านบาท) มาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัท และในสว่นของ
ธุรกิจรถไฟนัน้ เป็นธุรกิจบริการศนูย์ซอ่มรถไฟ ที่ซึง่บริษัทฯ มีความได้เปรียบในหลายๆ ด้านทัง้ในสว่นของทีมงานผู้
มีประสบการณ์ หรือทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ดินที่อยู่ในท าเลที่เหมาะสม เป็นต้น จึงท าให้บริษัทฯเล็งเห็น
โอกาสในการลงทนุ โดยขณะนีย้งัอยูร่ะหวา่งศกึษาโอกาสในการลงทนุในธุรกิจใหม่ดงักลา่ว หากผลจากการศกึษา
เป็นไปในทางบวก และโครงการฯได้รับการอนมุตัิให้ลงทนุ ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างศนูย์ซ่อมรถไฟจกั
ตกอยู่ที่ประมาณ 1.5 ปี และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ในเวลา 5 ปี (ทัง้นีป้ระมาณการที่ใกล้เคียงจักสามารถ
ทราบเมื่อการศกึษาโครงการฯแล้วเสร็จ) 

 นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าในสว่นที่บริษัทฯจะเข้าไปลงทนุใน
โครงการศนูย์ซอ่มรถไฟนัน้ บริษัทฯจกัเข้าไปลงทนุในสว่นใด อยา่งไร? 

นายเศกบษุย์ บวัดวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ ธุรกิจดงักลา่วเป็นธุรกิจบริการศนูย์ซอ่ม
รถไฟ ประกอบไปด้วย หวัรถจกัร ตู้ โดยสารและตู้โบกีข้นสง่ (cargo) อยา่งครบวงจร ดงันัน้สิง่ที่บริษัทฯจกัลงทนุคือ
การก่อสร้างและจดัวางระบบบริการศนูย์ซ่อมดงักลา่ว โดยในระหว่างนีไ้ด้จดัเตรียมที่ดิน ซึ่งอยู่ติดกบัสถานีรถไฟ
บางน า้เปรีย้ว (อยูร่ะหวา่งสถานีฉะเชิงเทรากบัสถานีคลอง 19) โดยเส้นทางนีก้ าลงัก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มขึน้อีก 1 
สาย ให้เป็นรถไฟรางคู่สายแก่งคอย-คลอง 19-ฉะเชิงเทรา หากโครงการได้รับการอนมุตัิก็จะใช้เป็นที่ท าการสร้าง
ศนูย์ซอ่มรถไฟของบริษัท  โดยคาดวา่จะมีรายได้จาก  

1.) การบริการให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วว่ามีรถไฟที่รอการซ่อม อยู่เป็น
จ านวนมาก ซึง่ในปัจจบุนัการรถไฟแหง่ประเทศไทยมีข้อจ ากดัในการซอ่ม  

2.) กลุ่มธุรกิจเอกชน ที่ใช้การขนส่งทางราง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลงังาน เช่น การขนน า้มนั แก๊ส น า้มนัดิบ 
น า้มนัส าเร็จรูป หรือกลุม่ผู้ผลติวสัดกุ่อสร้าง เช่น ปนูซีเมนต์ เป็นต้น และกลุม่ขนสง่สนิค้า เช่น คอนเทนเนอร์ที่ลาก
มาจากทางทา่เรือ 

 นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น มีข้อซกัถามเพิ่มเติมว่า หากทางบริษัทฯศึกษาแล้วพบว่าไม่
ควรลงทนุในธุรกิจรถไฟ หรือหากกรณีที่การรถไฟแหง่ประเทศไทยไมม่ีนโยบายที่จะใช้ sub-contractor ในการซอ่ม
รถไฟตามที่บริษัทฯคาดการณ์จนท าให้ไม่สามารถเร่ิมโครงการฯดงักล่าวได้ บริษัทฯจักจัดการอย่างไรกับที่ดินที่
บริษัทฯได้จดัซือ้ไว้แล้วเพื่อเตรียมรองรับโครงการดงักลา่ว  

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงให้ทราบว่า หาก
โครงการศนูย์ซอ่มรถไฟไมผ่่านการพิจารณาอนมุตัิ ด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทฯจกัพิจารณาขายที่ดินดงักลา่ว
ออกไปเนื่องจากต าแหนง่ที่ตัง้ของที่ดินอยูต่ิดกบัสถานีรถไฟ อีกทัง้ยงัอยูใ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทีต่ัง้ขึน้มาใหมใ่น จ.
ฉะเชิงเทรา จึงมีโอกาสที่จกัขายออกด้วยราคาที่นา่จะดีกวา่ต้นทนุได้อยา่งไมย่ากนกั   
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  เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 และลง
มติอนมุตังิบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 และมีมติอนุมัติงบ
การเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 366,146,485 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 22 ราย จ านวน 10,979,515 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงดการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 
  ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2559 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
และอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559  

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2559 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติให้งดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 366,146,485 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2560 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี  
2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกับปี 2559 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการ
บริษัทได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท แม้ว่าการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
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ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้ว  เห็นสมควรก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2560 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2559 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 366,146,485 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
  ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืก และ
เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 เพื่อเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธ ารง หรือ 
นายชยักรณ์ อุน่ปิติพงษา หรือนายอภิรักษ์ อติอนวุรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 1378, 
3196, 5202 และ 6718 ตามล าดบั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน 
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีความ
เป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างาน ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทแตอ่ยา่งใด 

       ข้อสงัเกต ผู้สอบบญัชีรายนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทยอ่ยอีกด้วย 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,325,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีของบริษัทนัน้  ปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2559 หวัข้อคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบริษัทปี 2560 
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มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ดังนี ้
1. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ได้แก่ นายวิรัช อภิ

เมธีธ ารง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา หรือนายอภรัิกษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่  1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามล าดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่  ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2560 และ 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,325,000 บาท   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยที่ประชุมได้มีมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 366,146,485 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2560  
จ านวน 2 ทา่น ได้แก ่

(1) นายทรงพล     อนันานนท์    กรรมการอิสระ 
(2) นายนฎิศวร์     รอดเพชร      กรรมการอิสระ  

  ทัง้นีเ้ลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับ
คณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว  อีกทัง้คณะกรรมการได้จดัให้มีกระบวนการเสนอช่ือกรรมการ
เพื่อทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลงตามวาระ ดงันี ้: 

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็ปไซด์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม
ส าหรับต าแหนง่กรรมการ ทัง้นี ้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ามา 

2. ให้กรรมการท่ีพ้นวาระได้แจ้งความจ านงเพื่อรับการเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ 

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมซึง่ออกตามวาระในปี 
2560 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคลโดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีงดออกเสยีง  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2560 
จ านวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่  
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1. นายทรงพล  อันนานนท์    และ 2. นายนฎิศวร์  รอดเพชร 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

(1) นายทรงพล  อันนานนท์   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 366,188,585 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

  หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 3 ราย จ านวน 42,100 หุ้น 

(2) นายนฏิศวร์ รอดเพชร   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 366,188,785 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 200 หุ้น 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 
540,489,270 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดงันี ้สืบเนื่องจาก CIG-W5 ที่หมดอาย ุตามรายละเอียด
แสดงดงันี ้

การลดทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้นคงเหลือ 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

CIG-W5 หุ้นสามญั 216,174,408 0.50 108,087,204 
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 และเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมฯ
พิจารณาอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน         540,489,270 บาท (ห้าร้อยสีส่บิล้านสีแ่สนแปดหมื่นเก้าพนัสองร้อยเจ็ดสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น         1,080,978,540 หุ้น   (หนึง่พนัแปดสบิล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัห้าร้อยสีส่บิหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ        0.50 บาท  (ห้าสบิสตางค์) 

โดยแยกออกเป็นเ 
หุ้นสามญั             1,080,978,540 หุ้น   (หนึง่พนัแปดสบิล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัห้าร้อยสีส่บิหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ  ไมม่ี 

 
 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 
648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท และอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท 
เป็น 540,489,270 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน และอนุมัติแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ดังนี ้

เห็นด้วย 366,188,786 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 1 หุ้น 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่  7 (CIG-W7) 
โดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญเดิมของบริษัท 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดงันี  ้เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตวัในเชิงธุรกิจมากขึน้ 
บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อน าไปใช้สนับสนุนการขยายตวัของบริษัท และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
รุ่นที่ 7 (CIG-W7) จ านวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่
ถืออยู ่โดยใช้อตัราสว่น 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หนว่ยของ CIG-W7 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) 
 ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 และ CIG-W7 รวมกนั จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทนุ
ช าระแล้ว และให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจก าหนดและ
เปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวกบั CIG-W7 ตามที่เห็นสมควร ทัง้นีร้ายละเอียดเบือ้งต้นของ CIG-W7 
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ที่จะเสนอขายดงักลา่ว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 7 (CIG-W7) (เอกสาร
แนบล าดบัที่ 6) และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่  7 (CIG-W7) 
)Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 4 เมษายน 2560 ทัง้นี ้สิทธิในการรับ CIG-
W7 จะมีผลเมื่อวาระได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทรุ่นท่ี 7 (CIG-W7) โดยไมค่ิดมลูคา่ จ านวนไมเ่กิน 216,195,708 หนว่ย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัท 
 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) โดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ถืออยู่  โดยให้ใช้อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W7 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) 
โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W7 มีอายุ 1 ปี 8 เดือน 14 วัน นับจากวันออกและเสนอขาย (วันที่  31 พฤษภาคม 
2560 – วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่ง CIG-W7  1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น 
(หน่ึงหุ้น) ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 366,264,002 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 17 ราย จ านวน 75,216 หุ้น 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
ส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
  เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดงันี  ้เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) จ านวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจ าเป็นที่จักต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 216,195,708 หุ้น 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 108,097,854 บาท เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 7 (CIG-W7) และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน          648,587,124 บาท (หกร้อยสีส่บิแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพนัหนึง่ร้อยยีส่บิสีบ่าท) 

 แบง่ออกเป็น          1,297,174,248 หุ้น   (หนึง่พนัสองร้อยเก้าสบิเจ็ดล้านหนึง่แสนเจ็ดหมื่นสีพ่นัสองร้อยสีส่บิแปดหุ้น) 
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 มลูคา่หุ้นละ                0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น  

 หุ้นสามญั              1,297,174,248 หุ้น   (หนึง่พนัสองร้อยเก้าสบิเจ็ดล้านหนึง่แสนเจ็ดหมื่นสีพ่นัสองร้อยสีส่บิแปดหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ  ไมม่ี 

 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 216,195,708 หุ้น มลูคา่
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบยีนจ านวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 108,097,854 บาท และอนุมตัิแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 366,264,002 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของ CIG-W7 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี  ้เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 216,195,708 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 7 (CIG-W7) ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจและ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มี
อ านาจมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและการเสนอ
ขายหุ้นดงักลา่ว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องและมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ข้อมลู การยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
216,195,708 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของ CIG-W7 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกนิ 216,195,708 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W7 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ ดังนี ้
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เห็นด้วย 370,664,002 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 4,400,000 หุ้น 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ 
i. เนื่องจากบริษัท ซี . ไอ.ก รุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) เ ป็นผู้ ประกอบการผลิตและจ าหน่ายชิน้ส่วน

เคร่ืองปรับอากาศประเภทคอยล์ แต่ก าลงัพิจารณาที่จะลงทนุในธุรกิจศนูย์ซอ่มรถไฟ จึงอยากทราบวา่
บริษัทฯมีผู้ช านาญการท่ีจะบริหารจดัการในสว่นดงักลา่วพร้อมหรือไม่ อยา่งไร? 

นายอารีย์ พุม่เสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถาม
ดงันี ้บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยจดัตัง้บริษัทฯ ที่มีวิศวกรที่ช านาญการด้านธุรกิจรถไฟ ที่
สามารถถ่ายทอดความรู้และน ามาใช้ในธุรกิจนีไ้ด้ ตลอดจนยังมีทีมงานที่มีความเช่ียวขาญและมี
ประสบการณ์ด้านการซอ่มรถไฟอีกด้วย 

ii. ส าหรับธุรกิจรถไฟดังกล่าวนัน้มีคู่แข่งมากน้อยเท่าไร? และหากมีคู่แข่งมากทางบริษัทฯจะมี
ความสามารถในการแขง่ขนัได้อยา่งไร? 

นายอารีย์ พุม่เสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถาม
ดงันี ้คูแ่ขง่ในธุรกิจดงักลา่วมีไมม่ากรายนกั แตบ่ริษัทฯมีความได้เปรียบในการแขง่ขนั ในด้านท าเลที่ตัง้
ของศนูย์ซอ่มที่ใกล้สถานีรถไฟ และทีมงาน  

iii. บริษัทฯจะสามารถรับรู้รายได้จาก บริษัทฟา้ขวญัทิพย์ เมื่อไร?  
นายอารีย์ พุม่เสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถาม

ดงันี ้บริษัทฯจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2/2560 นี ้ 
นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จดัการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุม่บริษัท 

อธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตทุี่การด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากติดปัญหาเร่ืองน า้แล้ง จึง
ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาเร่ือง water supply เรียบร้อยแล้ว โดยท าการขดุบ่อบาดาลขึน้มารองรับ และได้
ท าการ test run เมื่อปลายปีที่ผ่านมาจ านวน 3 รอบ เพื่อน าผลผลิตสง่ให้กบัหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้า
มาตรวจสอบ เช่น  กรมสรรพสามิต โดยคาดวา่จะสามารถเร่ิมน าผลผลติออกขายได้ในเดือนพฤษภาคม 
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2560 เป็นต้นไป ขณะนีฝ่้ายขายได้ท าการเจรจาซือ้ขายกับผู้ ซือ้เรียบร้อยแล้ว หลงัจากนีจ้ะเตรียม
แผนการผลิตเต็มก าลงัการผลิต โดยคาดว่าหากผลิตได้ตามเป้าหมายในคร่ึงปีหลงันี ้ก็จะมียอดขาย
ประมาณ 170-180 ล้านบาท และมีแผนท่ีจะขยายโครงการที่ 2-3 ภายใน 2 ปีนี ้ที่ซึ่งหากสามารถผลติ
ได้เต็มก าลงัการผลติจ านวน 120,000 ลติรตอ่วนั จะท าให้บริษัทฯ มีรายได้ปีละ 700-800 ล้านบาท  

iv. ขอทราบ D/E ratio ของบริษัทฯ 
นายไสว ฉัตรไชยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่ม

บริษัท ตอบข้อซกัถามวา่ บริษัทฯ มีหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 0.41 

 นายองักูร เทพสาสน์กุล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถามว่า แนวโน้มของธุรกิจหลกัของบริษัทที่ผลิต
คอยล์ร้อน คอยล์เย็น และธุรกิจรองเก่ียวกบัฉนวนกันความร้อน ของ Kingspan ในอนาคตจะเป็นอย่างไร? และ
เปา้หมายยอดขายที่ 1,500 ล้านบาท มาจากสว่นใดบ้าง? 

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า 
บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่ง โดยมียอดขายอยู่ที่ประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท ณ ปัจจุบนัก าลงัเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงโรงงานที่บางกระดี เพื่อให้สามารถรองรับงานประกอบเป็น AHU (Air Handling Unit) เพื่อเพิ่ม
ยอดขายและก าไรสงูขึน้ให้กบับริษัทฯมากกวา่ที่จะผลิตเฉพาะสว่นคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น เพียงอย่างเดียว โดย
เป้าหมายยอดขายที่ 1,500ล้านบาท มีสดัส่วนรายได้มาจากการผลิตคอยล์และAHU ประมาณ 1,000 ล้านบาท 
จากฉนวนกนัความร้อน Kingspan ประมาณ 300 ล้านบาท และงาน project อีกประมาณ 200 ล้านบาท   

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาประชมุและ
เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึง่คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
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