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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

วันจนัทร์ที่  23 เมษายน 2561 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 23 เมษายน 2561 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 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด และผู้บริหาร
ของบริษัท 8 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้านการเงิน 1 คน ผู้สงัเกตการณ์จากตลาดหลกัทรัพย์ 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จาก
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

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

2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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6. นายนฏิศวร์  รอดเพชร  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครัง้นี  ้คือ นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง กรรมการผู้จดัการและประธาน
สายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุม่บริษัท 

ทัง้นีเ้พื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ จึงได้แตง่ตัง้ให้มีผู้ตรวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้คือ นายพนูศกัดิ์ ทองเสวต ผู้ ถือหุ้น 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.    
 พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 83 ราย ถือหุ้น
รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 385,541,159 หุ้น เทา่กบัร้อยละ 44.58 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้สิน้ ซึง่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบั
ของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ก าหนดไว้  
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ตามส าเนาที่ได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการแก้ไขรายงานการประชมุหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2560 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2560 วันที่  24 
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 385,541,160 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 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว  โดยบริษัทฯ ได้แสดง



 

หน้าที่ 3 / 11 

รายละเอียดของข้อมลูทางการเงินของบริษัทในปี 2560 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจ าปี 2560 หวัข้องบการเงิน ที่บริษัทได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

บริษัทฯมอบหมายให้นายปิยะพจน์ แก้วจ าลอง ผู้จดัการฝ่ายบญัชี สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย
ในปี 2560 เพื่อท่ีประชมุรับทราบอีกครัง้ ดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 

                                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท 
แสดงการเปรียบเทยีบ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 

ประจ าปี 2560 และ 2559 

 2560 2559 % เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

สินทรัพย์หมุนเวียน 480.895 450.558 6.73 

สินทรัพย์รวม 1,154.209 1,112.522 3.75 

หนีสิ้นหมุนเวียน 358.552 284.578 25.99 

หนีสิ้นรวม 402.322 323.827 24.24 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 751.888 788.695 (4.67) 

รายได้รวม 900.246 957.661 (6.00) 

ต้นทุนขายและบริการ 752.107 781.515 (3.76) 

ก าไรขัน้ต้น 148.139 176.146 (15.90) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 58.490 61.474 (4.85) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 114.442 100.292 (14.11) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (33.173) (1.964) 1,589.05 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (0.038) (0.002) 1,800.00 

 
พร้อมทัง้อธิบายเพิ่มเติมดงันี ้ส าหรับผลขาดทุนสทุธิเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2559 ส่วนหนึ่งเป็นผลมา

จากการตดัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย บริษัท เดอ ละไม จ ากดั เป็นจ านวน 50.00 ล้านบาท 
จึงท าให้มีผลขาดทนุเพิ่มขึน้จากปี 2559 คิดเป็นผลขาดทนุทัง้สิน้ 33.17 ล้านบาท 

ในสว่นยอดขายที่ลดลงจากปีที่ผ่านมานัน้ สืบเนื่องมาจากสภาวะอตุสาหกรรมที่ซบเซาลง ขณะที่ก าไรขัน้ต้นของ
บริษัทแมย่งัไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกั ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ที่เพิ่มมากขึน้จากปีที่ผา่นมา สว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกบังานโครงการก่อสร้างฯ ที่บริษัทฯชนะประมลูมาแตย่งัไมส่ามารถรับรู้รายได้ในปี 2560  

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าของการด าเนินการของบริษัทฯเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริต 
คอร์รัปชัน่ให้ที่ประชมุทราบได้ทราบวา่ บริษัทฯได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทจุริต (CAC)” เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2559 และบริษัทฯ ได้ยื่นขอการรับรอง (Certification) เป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ ในไตรมาสที่ 1/2561 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่
ระหวา่งรอการพิจารณาให้การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ 
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  เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพจิารณารับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 และลงมติอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 และมีมติอนุมัติงบ
การเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 386,044,265 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 8 ราย จ านวน 503,105 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงดการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
  ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
และอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560  

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2560 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติให้งดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 386,109,265 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 65,000 หุ้น 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2561 
  นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท  ได้รายงานต่อที่ประชุมเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่
กรรมการในปี 2560 เป็นดงันี ้
 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 

 ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

จ านวนเงนิรวม 
(บาท) 

1. ในการท าหน้าที่กรรมการบริษัท 2,160,000.00 170,000.00 2,330,000.00 

2. ในการท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ 480,000.00 55,000.00 535,000.00 
รวมทัง้สิน้ 2,640,000.00 225,000.00 2,865,000.00 

  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี  
2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกับปี 2560 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการ
บริษัทได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท แม้ว่าการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้ว  เห็นสมควรก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2561 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 386,149,265 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 40,000 หุ้น 

 



 

หน้าที่ 6 / 11 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
  ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืก และ
เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 เพื่อเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั ได้แก่ นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ หรือ นางสาวประภาศรี 
ลีลาสภุา หรือนายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ 
ผู้สอบบญัชีทา่นอื่นท่ี ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2561 โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างาน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทแตอ่ยา่งใด 

       ข้อสงัเกต ผู้สอบบญัชีรายนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทยอ่ยอีกด้วย 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีของบริษัทนัน้  ปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2560 หวัข้อคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบริษัทปี 2561 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ดังนี ้
1. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด ได้แก่ นายอ าพล จ านงค์วัฒน์ หรือ 

นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4663, 
4664 และ 5369  ตามล าดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่  ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท 
ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 และ 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยที่ประชุมได้มีมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 386,163,365 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 2 ราย จ านวน 14,100 หุ้น 
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วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2561  
จ านวน 2 ทา่น ได้แก ่

(1) พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ    กรรมการอิสระ 
(2) นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ  กรรมการบริษัท  

  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 
2561 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคลโดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีงดออกเสยีง  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2561 
จ านวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่  

1. พล.ต.อ.ปรุง  บุญผดุง  และ 2. นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกุล 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

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

เห็นด้วย 386,163,365 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

  นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกุล   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นด้วย 386,164,865 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
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งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 1,500 หุ้น 

วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นายองักรู เทพสาสน์กลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มีข้อซกัถามวา่ 
i. แนวโน้มของผลการด าเนินงานปี 2561 ของบริษัทแมเ่ป็นอยา่งไร?  

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท 
ตอบข้อซกัถามดงันี ้ส าหรับธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่นเคร่ืองปรับอากาศประเภทคอยล์ที่เป็น
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ มียอดขายในไตรมาสที่ 1/2561 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน
หน้า โดยบริษัทฯได้พิจารณาขยายธุรกิจไปยงัปลายน า้เพิ่มมากขึน้อีกด้วย 

ii. ความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการท่อร้อยสายไฟลงดิน บริษัทได้ด าเนินการในสว่นใด มีมลูค่างาน
จ านวนเทา่ใด และจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด 

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท 
ตอบข้อซักถามดังนี ้บริษัทสามารถประมูลงานได้ในส่วนของท่อร้อยสายไฟใต้ดิน โดยมีระยะทาง
ประมาณ 35 กิโลเมตร มลูค่าโครงการรวมทัง้สิน้ 105 ล้านบาท ณ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างรอการส่งมอบ
พืน้ที่จากการไฟฟา้นครหลวง คาดว่าบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ตามสดัสว่นของงานที่จะแล้วเสร็จใน
ปีนี ้ประมาณ 40 ล้านบาท  

iii. ความคืบหน้าธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟของ บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ด าเนินการถึง
ขัน้ตอนใด จะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด 

นายเศกบุศย์ บวัดวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้บริษัทได้ด าเนินการรังวดั
และรวมโฉนดจากแปลงย่อยเป็น 3 แปลงใหญ่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการโอนกรรมสทิธ์ิ 
พร้อมช าระค่าที่ดินงวดสุดท้าย ซึ่งมีก าหนดในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 นี ้ในส่วนของการอนุญาต
เช่ือมตอ่รางรถไฟนัน้ การรถไฟแหง่ประเทศไทยจะให้บริษัทด าเนินการได้หลงัจากการก่อสร้างทางรถไฟ
รางคู่สายแก่งคอย-คลอง19-ฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้วซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561 นี ้
และส าหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อเป็นศนูย์ซอ่มนัน้ ได้เร่ิมท าการออกแบบแล้ว แตย่งัชะลอการ
ก่อสร้างเนื่องจากยงัต้องรอการอนมุตัิการเช่ือมรางจากการรถไฟฯเป็นท่ีเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเร่ิม
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ด าเนินการ ดังนัน้คาดว่าจะเร่ิมรับรู้รายได้ได้ในปี 2562 หากแผนการด าเนินงานของการรถไฟฯไม่
เปลีย่นแปลง 

iv. โครงการธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก บริษัทมีนโยบายในการจดัหา
แหลง่เงินทนุโดยวิธีใด เช่น จากการเพิ่มทนุหรือการขอสินเช่ือกบัธนาคาร หรือจากแหลง่เงินทนุอื่นใด
หรือไม ่

นายอารีย์ พุม่เสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถาม
ดงันี ้บริษัทฯมีนโยบายในการหาเงินลงทนุจากนกัลงทนุที่สนใจร่วมลงทุนด าเนินธุรกิจศนูย์ซ่อมรถไฟ
กบับริษัทฯ ซึ่งมีเจรจาอยู่บ้างกบันกัธุรกิจในจีนและสหภาพโซเวียต เพื่อเป็นทนุในการก่อสร้างโรงงาน 
รองรับธุรกิจศนูย์ซอ่มรถไฟ และเพิ่มสภาพคลอ่งให้กบับริษัทยิ่งขึน้ 

v. งาน Project ก่อสร้างหลงัคาสนามบินสวุรรณภูมิ ที่ใช้ผลิตภณัฑ์ของ Kingspan นัน้ มีความคืบหน้า
อยา่งไร และจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด 

นายจรัส เนื่องเจริญ ผู้ควบคมุดแูลโครงการฯ ตอบข้อซกัถามดงันี ้บริษัทฯชนะการประมลูฯ โดย
รับงานต่อจากบริษัท China State Construction Engineering(Thailand) Co.,Ltd. คาดว่าจะได้รับ
หนงัสือแจ้งให้เร่ิมงานได้ ในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2561 นี ้สว่นบริษัทฯ และ บริษัท Kingspan คาดวา่จะ
เข้าหน้างานได้ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี ้โดยมีก าหนดระยะเวลาการท างานแล้วเสร็จภายในสิน้ปี 
2561 หรืออย่างช้าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และคาดว่าภายในปีนีจ้ะสามารถรับรู้รายได้จาก
โครงการนีป้ระมาณ 250 ล้านบาท หากการก่อสร้างอาคารฯไมล่า่ช้า 

vi. ขอทราบรายละเอียด และความชดัเจนของโครงการฟา้ขวญัทิพย์ เนื่องจากโครงการนีไ้ด้เร่ิมด าเนินการ
ไปแล้ว แต่ยงัไม่มีการรับรู้รายได้เข้ามายงับริษัทฯ รายได้ดงักล่าวถูกน าไปใช้บริหารในส่วนใด และ
บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด 

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท 
ตอบข้อซกัถามดงันี ้บริษัทฟ้าขวญัทิพย์เร่ิมท าการผลิตและมีรายได้เข้ามาในไตรมาสที่ 4/2560 โดยใน
ไตรมาสที่ 1/2561 สามารถท ารายได้ประมาณ 40 ล้านบาท แต่ยงัไม่มีผลก าไรหรือขาดทนุ บริษัทฯจึง
เร่งขยายก าลงัการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตได้เพิ่มมากขึน้  จึงมีแผนขยายก าลงัการผลิตจาก 40,000 
ลิตรต่อวนั เป็น 60,000 ลิตรต่อวนั ทัง้นีใ้นสว่นของแผนฟืน้ฟูกิจการ บริษัท ฟ้าขวญัทิพย์ จ ากดั ได้ยื่น
ขอออกจากแผนฟืน้ฟูฯแล้วในเดือนกมุภาพนัธ์ที่ผ่านมา โดยศาลนดัพิจารณาภายในวนัที่ 30 เมษายน 
2561 นี ้หากศาลพิจารณาให้ บ. ฟ้าขวญัทิพย์ จ ากัดออกจากแผนฟืน้ฟูกิจการได้ CIG ก็จะสามารถ
รับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3/2561 ตามสดัสว่น 

vii. ขอทราบแผนการด าเนินงานของโรงแรม สมาญา บรูา ว่าเป็นอย่างไร เพราะที่ผ่านมาเป็นสาเหตใุห้ผล
การด าเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯขาดทนุ 

นายอารีย์ พุม่เสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถาม
ดังนี ้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลขาดทุนของบริษัทย่อย จึงได้พิจารณาขยายธุรกิจของบริษัทย่อย
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ออกไปรับงานด้านการประมลูงานและงานก่อสร้างตา่งๆ และเพื่อให้สอดคล้องจึงได้ท าการเปลีย่นช่ือ 
บริษัท เดอ ละไม จ ากดั เป็น บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั ในขณะเดียวกนัหากมีผู้สนใจซือ้สิทธิ
การเช่าและทรัพย์สินของโรงแรม ก็จะพิจารณาขายสิทธิการเช่าและทรัพย์สินของโรงแรมออกไป เพื่อ
น าเงินที่ได้รับจากการขายมาใช้หมนุเวียนในกิจการตอ่ไป 

viii. บริษัทได้ด าเนินการอย่างไรจากกรณีที่ผู้ซือ้สิทธิการเช่าและทรัพย์สินของโรงแรม ไม่สามารถช าระเงิน
ค่าซือ้สิทธิการเช่าและทรัพย์สินได้ตามสญัญา และในระหว่างที่ผู้ซือ้สิทธิการเช่าเข้ามาด าเนินกิจการ
ก่อนที่จะมีการยกเลกิสญัญาขายสทิธิการเช่าและทรัพย์สนินัน้ มีคา่เสยีหายเป็นจ านวนเทา่ใด 

 นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุม่บริษัท 
ตอบข้อซกัถามดงันี ้บริษัทฯได้ด าเนินการทางกฎหมายกบัผู้ซือ้ โดยฟ้องคดีอาญา มีอายคุวาม 5 ปี ยงั
อยู่ระหว่างการติดตาม และฟ้องคดีแพ่ง หลงัจากศาลพิพากษาจะสามารถติดตามสืบทรัพย์ เพื่อชดใช้
ความเสียหายที่เกิดขึน้ได้อีกประมาณ 10 ปี ในสว่นของค่าเสียหายที่เกิดขึน้นัน้จากการประมาณการ
น่าจักประมาณ 2-3 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับก าไรก่อนดอกเบีย้  ภาษี ค่าเสื่อมฯ และค่าตัดจ าหน่าย 
(EBITDA : Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization) หากบริษัทด าเนินการ
เอง 

ix. จากหนงัสอืพิมพ์มิติหุ้น ฉบบัวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 ที่ระบวุา่คณุอารีย์ พุม่เสนาะ รองประธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการบริหาร ให้สมัภาษณ์ว่ามีแผนที่จกัล้างขาดทนุสะสมโดยการลดทนุจาก
สว่นเกินมลูคา่หุ้น อยากทราบวา่มีความเป็นไปได้หรือไม่ 

นายอารีย์ พุม่เสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถาม
ดงันี ้โดยสว่นตวัมิได้ให้สมัภาษณ์เร่ืองดงักลา่วต่อหนงัสือพิมพ์มิติหุ้น แต่อย่างไรเพราะหากบริษัทจกั
พิจารณาการล้างขาดทุนสะสมโดยการลดทุนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้ นจริงนัน้คงจัก ต้องพิจารณา
ด าเนินการในเวลาที่เหมาะสม โดยเห็นควรพิจารณาในช่วงที่ผลประกอบการดีขึน้ มีแนวโน้มที่ดีและ
ชดัเจนขึน้ถึงจะสอดคล้องกนัและเหมาะสมมากกวา่ 

x. การปิดงบการเงินฯลา่ช้า เกิดจากเหตใุด และจะแก้ไขปัญหาอยา่งไรเพื่อไมใ่ห้เกิดขึน้ซ า้อีก 
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท 

ตอบข้อซกัถามดงันี ้สาเหตขุองปัญหาการปิดงบการเงินฯลา่ช้านัน้ เกิดจากมีอตัราการ Turn Over ของ
พนกังานรวมถึงสมห์ุบญัชีของโรงแรมฯสงูมาก การท างานไม่เกิดความต่อเนื่อง กระทบกบัการบนัทึก
บญัชี เพื่อแก้ไขปัญหาจึงได้พิจารณาลงทุนเพิ่มในส่วนของ Software ที่จ าเป็นต่อการบนัทึกรายการ
และจดัท างบการเงิน ที่จะสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบเพื่อลดปัญหาจากการขาดหรือเปลีย่น
บคุคลากร 
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 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาประชมุและ
เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึง่คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
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                                                  เลขานกุารบริษัท 
                    (นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ) 
 
 
 


