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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
247 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวันพุธที่  24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที ่247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

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  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด และผู้บริหาร
ของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

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

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

ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครัง้นี  ้คือ นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง กรรมการผู้จดัการและประธาน
สายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุม่บริษัท ขณะที่บริษัทฯไมม่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ 

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 29 ราย ถือหุ้น
รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 347,482,742 หุ้น เทา่กบัร้อยละ 40.18 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้สิน้ ซึง่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบั
ของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ก าหนดไว้  
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ตามส าเนาที่ได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการแก้ไขรายงานการประชมุหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2561 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2561 วันที่  23 
เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 347,547,742 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 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดง
รายละเอียดของข้อมลูทางการเงินของบริษัทในปี 2561 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจ าปี 2561 หวัข้องบการเงิน ที่บริษัทได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

บริษัทฯมอบหมายให้นายปิยะพจน์ แก้วจ าลอง ผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน สรุปผลการด าเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2561 เพื่อท่ีประชมุรับทราบอีกครัง้ ดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
แสดงการเปรียบเทยีบ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 

ประจ าปี 2561 และ 2560 

 2561 2560 % เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

สินทรัพย์หมุนเวียน 507.265 480.895 5.484 

สินทรัพย์รวม 1,181.365 1,154.209 2.353 

หนีสิ้นหมุนเวียน 424.324 358.552 18.344 

หนีสิ้นรวม 469.067 402.322 16.590 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 712.298 751.888 (5.265) 

รายได้รวม 1,104.423 900.246 22.680 

ต้นทุนขายและบริการ 942.227 752.107 25.278 

ก าไรขัน้ต้น 162.196 148.139 9.489 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 72.935 58.490 24.697 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 118.583 117.308 1.087 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (39.605) (33.173) (19.389) 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (0.046) (0.038) (21.053) 

 
บริษัทฯได้มอบหมายให้นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายให้ที่ประชุมได้ทราบถึงการ

ด าเนินงานของบริษัทฯในปี 2561 และที่ก าลงัจะด าเนินการในปี 2562 โดยสรุปดงันี ้ในส่วนของธุรกิจคอยล์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต
ชิน้ส่วนเคร่ืองปรับอากาศ และก าลังต่อยอดธุรกิจเป็นผู้ ผลิตเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเย็น  รวมไปถึงระบบ
เคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ (AHU) โดยจกัน านวตักรรมใหม่ๆ  มาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อก้าวเข้าสูย่คุ 4.0 เช่น ระบบ IOT 
(Internet of things) ที่น ามาติดตัง้กบัเคร่ืองปรับอากาศหรือเคร่ืองท าความเย็น จะสามารถเก็บข้อมลู ประมวลผล สร้างฐานข้อมลู
ต่างๆ โดยเป็นการท างานบนระบบ Cloud และเช่ือมต่อกับมือถือ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการใช้งานระยะไกล ทัง้การควบคมุ การ
ติดตาม และการแจ้งเตือนได้แบบทนัที อีกทัง้ยงัสามารถลดต้นทุนในการบ ารุงรักษาได้ นอกจากการพฒันาผลิตภณัฑ์แล้วยงั
พฒันาด้านการบริการ เช่น การออกแบบ ติดตัง้ ให้ค าปรึกษา เป็นต้น และสว่นงานประมลู งานรับเหมาก่อสร้าง และงานโครงการ
ต่างๆ  ส าหรับปี 2562 บริษัทฯจักเร่ิมมีรายได้จาก ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากขึน้  เช่น งานก่อสร้างอาคารที่เป็นลักษณะ                 
Hi Performance งานก่อสร้างหลงัคาสนามบินสวุรรณภมูิสว่นต่อขยาย งานห้องเย็น งาน Data Center และงานประมลูรับเหมา
ก่อสร้างกบัภาครัฐ เช่น โครงการก่อสร้างบอ่พกัและทอ่ร้อยสายไฟฟา้ใต้ดิน โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟา้บ้านใหม ่เป็นต้น  
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ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าของการด าเนินการของบริษัทฯเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริต 
คอร์รัปชัน่ให้ที่ประชมุทราบได้ทราบวา่ บริษัทฯได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริต (CAC)” เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 และบริษัทฯ ผา่นการรับรอง (Certification) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561 และเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และ
ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว  และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีข้อ
ซกัถามหรือไม ่

ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นางกณัฑรีย์ พฤทธิสาริกร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มีข้อซกัถามวา่ 
i. จากสภาวะการขาดทุนในปี 2561 ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการลงทนุในด้านบุคลากร และอีกส่วนหนึ่งมา

จากการด าเนินธุรกิจโรงแรม แต่โดยภาพรวมการด าเนินงานในธุรกิจอื่นๆ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท า
ความเย็น ธุรกิจก่อสร้างก็นา่จะยงัมีผลก าไรอยู่ อีกทัง้ order ที่เข้ามาแล้วในปีนีค้าดวา่บริษัทจะสามารถท าให้
บริษัทมีผลประกอบการท่ีมีก าไรได้หรือไม่ ?  

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้ในปีที่ผ่านมาจากการขยาย
ธุรกิจเข้าสู่งานรับเหมาก่อสร้าง และงานประมูลโครงการต่างๆ ของภาครัฐ บริษัทฯจึงจ าเป็นจกัต้องเตรียม
ความพร้อมทัง้ในด้านบคุลากร ระบบคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบังานดงักลา่ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ปี 2561 บริษัทฯชนะประมูลงานโครงการก่อสร้างหลงัคาสนามบินสวุรรณภูมิส่วนต่อขยายจากบริษัท ไชน่า 
สเตท คอนสตรัคชัน่ เอนยิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั จึงจ าเป็นต้องมีการซือ้วสัดุ อปุกรณ์ จ้างแรงงานและ
ก่อสร้างไซด์งาน เป็นต้น ขณะที่ยงัไมส่ามารถรับรู้รายได้จากโครงการดงักลา่วได้เนื่องจากอยูใ่นช่วงเร่ิมต้น จึง
ท าให้เกิดการขาดทนุขึน้ ในปี 2562 นีจ้ะเร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการดงักลา่ว อย่างไรก็ตามในการเข้ารับงาน
โครงการรับเหมาต่างๆ รวมถึงการพฒันาด้านนวตักรรมต่อยอดผลิตภณัฑ์หลกัจึงท าให้คงมีการลงทนุอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทัง้ด้วยสภาวะโดยรวมของตลาดโลก และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศอาจสง่ผลทัง้
ในด้านบวกและลบ ทัง้นีใ้นการบริหารจดัการ บริษัทฯมีการควบคมุต้นทนุ การวางแผนรับมือตอ่ความเสี่ยงใน
ด้านตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุคน  

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 และ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว 

  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 และมีมติอนุมัติ        
งบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้
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เห็นด้วย 347,909,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 4 ราย จ านวน 361,650 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงดการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
  นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ทีเ่ห็นสมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ที่ซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบวุ่า 
บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน แตเ่นื่องจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสมคง
ค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2561 หวัข้องบการเงิน บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามที่ระบุใน
ข้อบงัคบัของบริษัทฯเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม่   

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2561 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 347,909,392 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 2562 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี  
2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกับปี 2561 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการ
บริษัทได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท แม้ว่าการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้ว  เห็นสมควรก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ 
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  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2562 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 347,909,392 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 2562 
  ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืก และ
เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 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 2562 โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างาน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทแตอ่ยา่งใด 

       ข้อสงัเกต ผู้สอบบญัชีรายนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทยอ่ยอีกด้วย 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีของบริษัทนัน้  ปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2561 หวัข้อคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่

เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบริษัทปี 2562 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ดังนี ้
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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 2562 และ 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยที่ประชุมได้มีมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 347,909,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2562  
จ านวน 3 ทา่น ได้แก ่

(1) นายอารีย์  พุม่เสนาะ    กรรมการบริษัท 
(2) นายทวศีกัดิ ์ หวงัก่อเกียรต ิ กรรมการบริษัท  
(3) นายธีระ  พุม่เสนาะ 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 

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมซึง่ออกตามวาระในปี 
2562 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคลโดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีงดออกเสยีง  
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มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2562 
จ านวน 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ 2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ
และ 3. นายธีระ พุ่มเสนาะ 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

(1) นายอารีย์  พุ่มเสนาะ   ด ารงต าแหน่ง  รองประธานกรรมการบริษัท 

เห็นด้วย 348,046,892 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 137,500 หุ้น 

(2) นายทวีศักดิ์  หวังก่อเกียรติ   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นด้วย 348,046,892 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

(3) นายธีระ  พุ่มเสนาะ   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นด้วย 348,046,892 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 
432,393,391 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดงันี ้สืบเนื่องจาก CIG-W6 และ CIG-W7 ที่หมดอายุลง 
ตามรายละเอียดแสดงดงันี ้

การลดทุน ประเภทหุ้น 
จ านวนหุ้นคงเหลือ 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

CIG-W6 หุ้นสามญั 216,191,758 0.50 108,095,879 

CIG-W7 หุ้นสามญั 216,195,708 0.50 108,097,854 

และเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมฯ 
พิจารณาอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 
 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน          432,393,391 บาท สีร้่อยสามสบิสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพนัสามร้อยเก้าสบิเอ็ดบาท 

 แบง่ออกเป็น          864,786,782 หุ้น แปดร้อยหกสบิสีล้่านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพนัเจ็ดร้อยแปดสบิสองหุ้น 

 มลูคา่หุ้นละ             0.50   บาท ห้าสบิสตางค์ 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุ้นสามญั              864,786,782  หุ้น แปดร้อยหกสบิสีล้่านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพนัเจ็ดร้อยแปดสบิสองหุ้น 

 หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่ี   
 

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่

ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นางกณัฑรีย์ พฤทธิสาริกร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มีข้อซกัถามวา่ 
ii. ขอให้อธิบายเหตุผลที่บริษัทจักต้องลดทุนจดทะเบียน ว่าลดทุนเพื่ออะไร และเก่ียวเนื่องกับการลดทุนจาก

สว่นเกินมลูคา่หุ้นหรือไม่ ? 
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามดงันี ้

เนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (warrant) CIG-W6 
และ CIG-W7 จึงจ าเป็นต้องท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว  โดย ณ ปัจจุบัน 
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯทัง้สองรายการ ได้หมดอายลุง และมีจ านวนหุ้นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิ จึงจ าเป็นต้องลด
ทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท สว่นการลดทนุจากสว่นเกินมลูคา่หุ้น
นัน้ ยงัคงจกัต้องพิจารณาด าเนินการในเวลาที่เหมาะสม โดยเห็นควรพิจารณาในช่วงที่ผลประกอบการดีขึน้ 
สามารถท าก าไรได้อยา่งตอ่เนื่องเสยีก่อน 
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  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม  
648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท และอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท 
เป็น 432,393,391 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน และอนุมัติแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ดังนี ้

เห็นด้วย 348,046,892 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ
ซกัถาม 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและ
เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึง่คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  

  
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก             ประธานท่ีประชมุ 

                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
          
 
                                                  เลขานกุารบริษัท 
                    (นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ) 


