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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

การประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 4 ศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 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   
 การนบัคะแนนเสียง 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  
 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ  ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 คน ผู้บริหารของบริษัท 7 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้คือ นางสาวรัตนกมล พุม่เสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
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 ทัง้นีเ้พื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท จึงจดัให้มีคนกลางเป็น
ผู้ตรวจสอบในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ ได้แก่ นายพนูศกัดิ ์ทองเสวต ผู้ ถือหุ้นฯ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น.    
 พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้
นี ้และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 87 ราย ถือหุ้น
รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 295,650,426 หุ้น เทา่กบัร้อยละ 34.19 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้สิน้ ซึง่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบั
ของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ก าหนดไว้  
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ตามส าเนาที่ได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามหากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถามและ/หรือไม่เห็นด้วยกบัรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่  1/2559 วันที่ 29 
เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 307,361,326 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99997 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00003 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 3 ราย จ านวน 11,711,000 หุ้น 
 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบังคบับริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 4 หุ้นของบริษัท  

นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตอ่วาระนี ้ดงันี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อบงัคบับริษัท 
หมวดที่ 2 หุ้น ข้อที่ 4 โดยแก้ไขเป็น “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามญัชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น มีมลูค่าเท่ากนั และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องช าระ
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เต็มมูลค่าด้วยเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์  เร่ือง การรับ
หลกัทรัพย์ฯ ก าหนดคณุสมบตัิให้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ต้องเป็นหุ้นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นีเ้ห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 พิจารณาอนมุตัิเพื่อวตัถปุระสงค์ในการจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมอบอ านาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ
มอบหมายเป็นผู้ด าเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมี
อ านาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนก าหนดจนแล้วเสร็จ 

  เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพจิารณาอนมุตัแิก้ไขข้อบงัคบับริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 4 หุ้นของ
บริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ   

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเหน็ควรอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อที่ 4  

จากเดิม:  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าเท่ากนั และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องช าระเต็มมูลค่าด้วยเงนิและ/
ทรัพย์สินอื่นนอกจากตวัเงนิ 

แก้ไขเป็น: หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถอืหุ้น มีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องช าระเต็ม
มูลค่าด้วยเงนิและ/หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงนิ 

ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยเห็นควรมอบอ านาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
กรรมการผู้มีอ านาจมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนก าหนดจนแล้วเสร็จ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 307,361,426 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99997 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00003 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 100 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสอืบริคณห์สนธิของ 
บริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถุประสงค์)   

นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบถงึความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ตอ่วาระนี ้ดงันี ้ 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายการด าเนินงานเพิ่มเติมด้านการประกอบ
เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองท าความเย็น ระบบและอปุกรณ์ส าหรับตรวจวดัและควบคมุระบบปรับอากาศและคลีนรูม รวมไปถึง
การซือ้ ขาย สินค้าผ่านวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือหน่วยงานอื่น แต่เนื่องจากตาม หนงัสอื
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วตัถุประสงค์) บริษัทฯ ไม่มีวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว ดงันัน้คณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวนัที่ 28 มิถุนายน 2559 จึงเห็นชอบให้น าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์ของ บริษัทฯ อีกจ านวน 3 ข้อ และ พิจารณาและอนมุตัิแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์จ านวน 3 ข้อดงักลา่วด้วย ดงัรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าจากการที่บริษัทฯขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์บริษัทอนัเนื่องมาจากบริษัทฯก าลงัด าเนินการขยายธุรกิจเข้าสูธุ่รกิจประเภทอื่นๆมากมายนัน้จะท าให้
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ โดยปัจจุบนัธุรกิจหลกัของบริษัทอยู่ในหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าฯ หาก
บริษัทมีรายได้ในธุรกิจสว่นอื่นๆมากกวา่ธุรกิจหลกั อาจท าให้หมวดธุรกิจของบริษัทถกูเปลีย่นไปในอนาคตได้ ทัง้นี ้
หากมีการเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจากเดิม ถือเป็นข้อมลูที่มีนยัส าคญัถือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาลงทนุของผู้
ถือหุ้นอีกด้วย  

พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงให้ทราบว่า ธุรกิจ
หลกัของบริษัทยงัคงเป็นธุรกิจผลิตเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อน ประเภทคอยล์ (heat exchanger) โดยปัจจุบนัได้
ขยายธุรกิจออกไปในธุรกิจเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความเย็น และอื่นๆ ที่ซึง่ยงัคงใช้ผลติภณัฑ์ของธุรกิจหลกัมา
เป็นสว่นประกอบทัง้สิน้ ยกเว้นสว่นเพิ่มเติมด้านพลงังานทดแทนนัน้ถือเป็นการลงทนุในสว่นยอ่ยเพื่อลดความเสีย่ง
ในการลงทนุในธุรกิจประเภทเดียว โดยในสว่นของการประมลูในหนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน 
นัน้เพื่อรองรับรูปแบบการเข้าเสนองานหรือลกัษณะการจดัซือ้รูปแบบใหม่ของภาครัฐ เพื่อให้บริษัทฯสามารถเพิ่ม
ช่องทางการขายอีกด้วย  

 

 นายฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามถึงมมุมองในการขยายธุรกิจเข้าสูก่ารเป็นผู้ผลิต
และจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความเย็น ห้องคลีนรูม และแผ่นฉนวนส าเร็จรูป บริษัทมีทีมงาน
เตรียมพร้อมส าหรับด้านต่างๆเหลา่นีแ้ล้วหรือไม่ และมีความจ าเป็นต้องลงทนุในด้านโรงงานเพิ่มอีกหรือไม่ และมี
โอกาสท าก าไรได้อยา่งไร 

นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท ชีแ้จงให้ทราบวา่  บริษัทฯเป็นผู้ผลิต heat exchanger มามากกวา่ 30 
ปี โดยผลิตและจ าหน่ายให้กบัผู้ประกอบการเคร่ืองปรับอากาศ ในระยะหลงัมีบริษัทที่เป็นลกูค้าเร่ิมท าการผลิต
คอยล์แข่งขนักบับริษัท อีกทัง้ยงัมีการน าเข้าสินค้าจากจีน เกาหลี มาแข่งขนัในราคาที่ต ่ากว่า โดยบริษัทฯซึ่งเป็น
ผู้ เช่ียวชาญในการผลิตคอยล์จึงเร่ิมที่จะพฒันาผลติภณัฑ์ตอ่ไป โดยการพฒันาผลติภณัฑ์ที่เก่ียวเนื่องกบัสนิค้าเดิม
ของบริษัทฯ เช่น เคร่ืองท าความเย็น เคร่ืองปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ห้องปลอดเชือ้ เป็นต้น และยงัได้ร่วมมือ
จากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ให้กบับริษัทอีกด้วย 
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นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงให้ทราบเพิ่มเติมในสว่นของแผนการตลาดนัน้ 
บริษัทฯ ได้เร่ิมพฒันาจากเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้ในธุรกิจ health care โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงพยาบาล โดยบริษัทมี
ที่ปรึกษาฯที่ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านคลีนรูมที่เป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลชัน้น าต่างๆ และผู้ เช่ียวชาญด้านระบบ
ควบคุมคณุภาพอากาศภายใน ปัจจุบนัได้เร่ิมท าโครงการฯไปบ้างแล้ว ในขณะเดียวกันบริษัทได้เข้าไปเป็น Key 
Partner ในประเทศไทยให้กบัผู้ผลิตผนงัส าเร็จรูปคุณภาพสงูที่มีคณุสมบตัิสามารถทนไฟ และกันความร้อนจาก 
สหราชอาณาจกัรรายใหญ่แห่งหนึง่ ท าให้สามารถขยายธุรกิจครอบคลมุเป็นโซลชูนัอาคารเขียว ประหยดัพลงังาน 
และมีคณุภาพอากาศที่ดี ทัง้นีบ้ริษัทฯได้ศกึษาถึง resources ทีต้่องการส าหรับผลติภณัฑ์ใหมแ่ละได้จดัการเตรียม
ทีมงานรวมไปถึงทรัพยากรไว้ในระดบัหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นการตอ่ขยายจากผลิตภณัฑ์เดิมจึง
ยงัคงสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเพียงแตเ่พิ่มในสว่นของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน และพฒันาขีดความสามารถ
ของพนักงานเพิ่มเติมให้สอดคลล้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามแผนการ
ด าเนินงานของบริษัทฯตอ่ไปอีกด้วย 

   
 นายอน ุว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลตอบแทนของบริษัทจะมีโครงสร้างอย่างไร และ

รับมือกบัคูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจได้อยา่งไร 
นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงให้ทราบว่า คอยล์ยงัเป็นรายได้หลกัของบริษัทฯ 

สว่นงานโครงการนัน้คาดวา่จะคอ่ยๆเห็นรายได้เข้ามาบ้างในปีนี ้สว่นในเร่ืองของคูแ่ขง่ บริษัทฯได้พิจารณาตลาดที่
ค่อนข้างเป็น niche market เช่น อาคารเขียว ซึ่งเป็นตลาดในระดบับน การแข่งขนัขึน้อยู่กับ know how ที่เรามี
พร้อม การเข้าสูต่ลาดนีข้องคูแ่ขง่ไมง่่ายนกั  

 

 นายฐิติพงศ์ โสภณอดุมพร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ห้องคลนีรูมเป็นสทิธิบตัรของบริษัทฯ หรือเป็น
มาตรฐานทัว่ไป และหากเป็นมาตรฐานทัว่ไปจะท าให้มีคูแ่ขง่ขนัสามารถเข้ามาแขง่ขนักบับริษัทได้ง่ายหรือไม่ 

นางสาวรัตนกมล พุม่เสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  ชีแ้จงให้ทราบวา่ ห้องคลนีรูม เป็นมาตรฐานทัว่ไป ซึง่
แต่ละบริษัทก็จะท าตามมาตรฐานห้องคลีนรูม ที่มีตัง้แต่คลาส 1 ไปจนถึงคลาส 100,000 แต่สิ่งที่บริษัทฯ มี
นอกเหนือจากมาตรฐานของห้องคลีนรูมทัว่ไปแล้วบริษัทฯได้เพิ่มคุณสมบตัิพิเศษต่างๆที่ลกูค้าระดบัสงูต้องการ
และมุ่งเน้น เช่น ความปลอดภยั และระบบควบคุมและการฆ่าเชือ้ บริษัทฯได้พยายามสร้างจุดที่แตกต่างจากคู่
แขง่ขนัเพื่อสอดคล้องกบัความต้องการลกูค้าระดบั high end ที่ซึง่คูแ่ขง่ในตลาดระดบันีม้ีไมม่ากรายนกั 

 

 นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเร่ืองการขอเพิ่มวตัถุประสงค์ และขอแก้ไขเพิ่มเติม 
วตัถปุระสงค์ ที่ระบเุพียงผลติ ประกอบ และจ าหน่าย ที่ซึ่งยงัไมค่รอบคลมุในสว่นของการติดตัง้ ทดสอบ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา หรือดดัแปลง รวมถึงการออกแบบและพฒันา 

นายทรงพล อนันานนท์ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า ในเร่ืองของการใช้
ถ้อยค านัน้ได้พิจารณาและปรับปรุงเพิ่มให้มีความเหมาะสม ชดัเจน และกระชบัขึน้ เพราะหากจะเร่ิมท าธุรกิจกบั
ลกูค้าใหม่ โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ ถ้าใช้ค าที่กว้างอาจท าให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้าได้ ในการ
ตีความ เช่น ค าว่า “งานรับเหมา” โดยธุรกิจของบริษัทฯ เป็นงาน made to order มีความหมายที่ครอบคลมุ ตัง้แต่ 
การออกแบบ จนงานแล้วเสร็จพร้อมสง่มอบ ดงันัน้การออกแบบก็จะเก่ียวข้องกบัการรับเหมาโดยตรง และในกรณี
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ของการซอ่มแซม หรือบ ารุงรักษา ที่ยงัไมค่รอบคลมุนัน้ เนื่องจากในเบือ้งต้นบริษัทฯ จะมุง่เน้นเป็นผู้ผลติก่อน หาก
มีการพฒันาทางด้านธุรกิจก็จะปรับปรุงเป็นกรณีไป  

 

 นางปราณี อาจอ านวยวิภาส ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาขยายธุรกิจไป
ตา่งประเทศหรือไม ่และหากยงัไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ขอให้บริษัทควบคมุคา่ใช้จ่ายให้ลดลง 

นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท ชีแ้จงให้ทราบว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด 
ต้องรอให้บริษัทฯมีความมัน่คงมากกว่านี ้จึงจะพิจารณาการขยายธุรกิจไปต่างประเทศต่อไป และในสว่นของการ
ลดคา่ใช้จ่าย บริษัทฯก็ได้มีการควบคมุคา่ใช้จ่ายอย่างตอ่เนื่อง 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนงัสอืบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วตัถปุระสงค์) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จ านวน 3 ข้อ พร้อมทัง้แก้ไข
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จ านวน 3 ข้อดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการฯน าเสนอทุกประการ และเห็นควร
มอบอ านาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการขอจดทะเบียน
แก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมี
อ านาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนก าหนดจนแล้วเสร็จด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 307,367,426 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99997 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00003 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 2 ราย จ านวน 6,000 หุ้น 

วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นายฮัง้ใช้ อคัควสักลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง เสนอให้บริษัทศึกษาตลาดมากขึน้ เพื่อสามารถปรับกลยทุธ์ได้
อย่างทันท่วงที และแจ้งว่าผู้ ถือหุ้ นมีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเข้าใจถึง
สายการผลติและธุรกิจของบริษัทฯมากขึน้โดยอาจเร่ิมจากกลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุในครัง้นีก้่อน เพื่อความสะดวก
ในการติดตอ่ 
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พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ รับทราบ และจกัประสาน
กบัทางโรงงาน เพื่อพิจารณาตามค าขอของผู้ ถือหุ้นต่อไป โดยในเบือ้งต้นขอให้ผู้ ถือหุ้นที่สนใจลงนามแสดงความ
จ านงค์ พร้อมเบอร์ติดต่อ ไว้โดยเมื่อทางบริษัทพร้อม จกัประสานกบัผู้ ถือหุ้นที่สนใจในครัง้นีเ้พื่อแจ้งก าหนดการ
ตอ่ไป  
 

 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอทราบผลการด าเนินการของธุรกิจในส่วนต่างๆของกิจการ 
อยากทราบวา่บริษัทฯจะมีโครงการเพิ่มทนุ หรือต้องการเงินลงทนุเพิ่มอีกหรือไม่ อยา่งไร 

นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท ชีแ้จงให้ทราบว่า ธุรกิจของบริษัทในส่วนของโรงแรมนัน้ ได้ประสบ
ปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และทางบริษัทฯก็ได้มีการพิจารณาการขายกิจการออกไปเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดทนุดงักลา่ว  และส าหรับบริษัท ฟ้าขวญัทิพย์ จ ากดั ซึ่งท าธุรกิจเก่ียวกบัพลงังาน ยงัอยู่ในระหวา่งทดลองเดิน
เคร่ืองจกัร คาดวา่จะสามารถรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่ 4/2559 นี ้ 

นางเสาวคนธ์ อดุมรัตน์ ผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน ชีแ้จงให้ทราบเพิ่มเติมวา่ ในปัจจบุนับริษัทฯ 
ยงัมีเงินเพียงพอ และยงัมีเงินทนุหมนุเวียนอยู ่โดยในการด าเนินธุรกิจนัน้บริษัทฯ จะท าการศึกษาก่อนวา่โครงการ
แต่ละโครงการที่ลงทนุไปนัน้จะสามารถคืนทนุได้เมื่อใดและ/หรือต้องใช้เงินเท่าใดเมื่อไร เพื่อวางแผนการเงินและ
เตรียมแหลง่เงินทนุไว้ลว่งหน้า 
 

 นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในการท าธุรกิจห้องคลีนรูม
อย่างไร ทัง้ในด้านบคุลากร ความรู้ เทคนิคต่างๆ รวมถึงการแข่งขนั และสว่นแบ่งทางการตลาดว่าเป็นอย่างไร มี
การจ ากดัหรือไมว่า่เป็นคลนีรูมประเภทใด คลาสระดบัใด 

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงให้ทราบว่า ลกูค้าของห้องคลีนรูมนัน้ ไม่ได้มี
เพียงเฉพาะกลุม่โรงพยาบาลเทา่นัน้ แตย่งัมีหลากหลายกลุม่เป้าหมาย อีกทัง้บริษัทฯ ก็ไมไ่ด้มีข้อจ ากดัในเร่ืองของ
ขนาดห้องเช่นผู้ เลน่ในตลาดบางราย และบริษัทฯ ยงัมีมาตรฐานในการก่อสร้าง มาตรฐานการใช้วสัดกุ่อสร้างทีเ่น้น
ความปลอดภยัเป็นหลกั ผู้ประกอบการจึงให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก ยิ่งไปกวา่นัน้โรงพยาบาลเองก็จ าเป็นจะต้อง
ขยบัตวัเองขึน้เมื่อเปิด AEC เพราะคูแ่ข่งไมไ่ด้มีเฉพาะในประเทศเทา่นัน้ การได้รับการรับรองมาตรฐาน The Joint 
Commission International (JCI) ซึ่งเป็นสถาบนัของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดบัสากล นัน้
ส าคญัมาก นัน่หมายถึงสถานพยาบาลแห่งนัน้มีการให้บริการที่มุง่เน้นคณุภาพและความปลอดภยัของผู้ ป่วยและ
ผู้ รับบริการเป็นส าคญั จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ จะเข้าไปท าตลาดได้ บริษัทฯ มีทีมงาน วิศวกร ที่เช่ียวชาญ ใน
การ customization ให้กบัลกูค้าด้วยมาตรฐานและประสทิธิภาพสงู ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐาน JCI โดยในปัจจบุนั
มีคูแ่ขง่ขนัรายใหญ่ๆ ประมาณ 4 รายเทา่นัน้  

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาประชมุและ
เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึง่คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  
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ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก             ประธานท่ีประชมุ 

                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
         
  
 
                                                  เลขานกุารบริษัท 
                    (นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ) 
                


