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   รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

วันจนัทร์ที่ 20 เมษายน 2563 
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 

  ประชมุเมื่อวนัจนัทร์ที ่20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เท่านัน้ โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไม่ตรงกบัวาระที่ก าลงัพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด และผู้บริหาร
ของบริษัท 5 คน ผู้สอบบญัชี 1 คน ที่ปรึกษาด้านการเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

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

ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานบริหารท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้คือ นายวราวธุ อรุโณทยั กรรมการผู้จดัการ ขณะที่บริษัทฯไม่
มีคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ 

ทัง้นีเ้พื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ จึงได้แตง่ตัง้ให้มีผู้ตรวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้คือ นายณฐัพชัร์ หวงัก่อเกียรติ ผู้ ถือหุ้น 

ด้วยพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 1) ประกาศ ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2563 มี
มาตรการป้องกันส าหรับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชือ้โรค COVID-19 จึงเป็นเหตุสุดวิสยัท าให้กรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามปกติได้ จึงได้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการประชุมสายโทรศพัท์  (Conference) 
ดงันัน้ พลต ารวจเอกปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท จึงมอบหมายให้นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท ท า
หน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.    
 นายอารีย์ พุม่เสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้มาเข้า
ร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทนรวม 30 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้จ านวน 378,530,966 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 43.77 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้สิน้ 
ซึง่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ตามส าเนาที่ได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการแก้ไขรายงานการประชมุหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2562 วันที่  24 
เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 378,530,966 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดง
รายละเอียดของข้อมลูทางการเงินของบริษัทในปี 2562 ไว้ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน ที่บริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
แบบ QR Code พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

บริษัทฯมอบหมายให้นายวราวธุ อรุโณทยั กรรมการผู้จดัการ สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 
2562 เพื่อท่ีประชมุรับทราบอีกครัง้ ดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 เปรียบเทยีบกบัปี 2561 
              หน่วย : ล้านบาท  

แสดงการเปรียบเทียบ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบ  
ประจ าปี 2562 และ 2561 

 
2562 
(1) 

2561 
 (2) 

% เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง)  
 [((1) – (2)) x100] / (2) 

สินทรัพย์หมุนเวียน 459.065 507.264 (9.502) 

สินทรัพย์รวม 1,021.746 1,168.096 (12.529) 

หนีส้ินหมุนเวียน 453.466 423.220 7.147 

หนีส้ินรวม 528.611 469.068 12.694 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 493.135 699.028 (29.454) 

รายได้รวม 1,466.633 1,090.390 34.505 

ต้นทุนขายและบริการ 1,405.166 942.226 49.133 

ก าไรขัน้ต้น 61.467 148.164 (58.514) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 69.499 72.935 (4.711) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 110.989 92.324 20.217 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (198.573) (52.874) (275.559) 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (0.2296) (0.0611) (275.777) 

 
บริษัทฯได้มอบหมายให้นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายให้ที่ประชุมได้ทราบถึงการ

ด าเนินงานของบริษัทฯในปี 2562 และที่ก าลงัจะด าเนินการในปี 2563 โดยสรุปดงันี ้ในสว่นของธุรกิจคอยล์ บริษัทได้ด าเนินการ
ต่อยอดจากธุรกิจเดิม เข้าสูก่ารเป็นผู้ผลิตเคร่ืองท าความเย็น และระบบเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ (AHU) ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรุ่น เช่น Unit Cooler, Condensing Unit (CDU),  Air Cooled Condenser (ACC) เป็นต้น และเน้นการท า  
แบรนด์ของบริษัทออกสูต่ลาดมากยิ่งขึน้ มีการปรับระบบการบริหารจดัการ และปรับปรุงพฒันาทีมงานขาย ในปี 2563 นีบ้ริษัทฯก็
มีแผนที่จะน านวตักรรมใหม่ๆ มาพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น ออกแบบคอยล์ให้มีขนาดเล็กลงสามารถ
ประหยดัพืน้ที่ใช้สอย การเพิ่มคณุสมบตัิในการกรองเชือ้โรคหรือแบคทีเรีย อาทิเช่น CDU for Outdoor Environment,  Unit Cooler- 
slim type, Unit Cooler-Dual Discharge, Fan Coil Unit-DX, AHU-Single Skin อีกทัง้ในปัจจุบันบริษัทฯก็ยังเป็นผู้ ผลิตเคร่ืองฟอก
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อากาศขนาดใหญ่ที่สามารถกรองฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่น ามาใช้ในห้องประชุมขนาดใหญ่ หรือ
สถานที่ที่มีคนจ านวนมาก และสามารถเช่ือมต่อกบัมือถือหรือแทบเลต ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการใช้งานระยะไกล ทัง้การควบคุม 
การติดตาม และการแจ้งเตือนได้แบบทนัที และยงัมีทีมงานท่ีสามารถให้ค าปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ ให้กบัลกูค้าที่ต้องการเปลีย่น
คอยล์ใหมท่ดแทนคอยล์เก่า ท าให้ประหยดังบประมาณและสามารถยืดอายกุารใช้งานเคร่ืองปรับอากาศเก่าออกไปอีกด้วย 
  ในสว่นของธุรกิจก่อสร้าง งานประมลู งานโครงการตา่งๆ รวมถึงการเป็นตวัแทนจ าหนา่ยแผ่นฉนวนส าเร็จรูป (Insulation 
Panel) ของบริษัท Kingspan Insulated Panel จากประเทศออสเตรเลียนัน้ บริษัทฯเร่ิมมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นรับงาน
ก่อสร้างที่เป็นลกัษณะ Hi Performance  เช่น งานก่อสร้างหลงัคาสนามบินสวุรรณภูมิส่วนต่อขยาย งานก่อสร้างห้องเย็นต่างๆ ที่
สามารถประหยดัพลงังาน เป็นต้น 

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 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 และเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือ
หุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ 

ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 คณุพนูศรี การเจริญกลุวงศ์ ผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย มีข้อซกัถามดงันี ้
i. ขอให้อธิบายรายละเอียดประเด็นที่ผู้สอบบญัชี แสดงความเห็นแบบมีเง่ือนไขเนื่องจากไม่มีหลกัฐานเพียงพอ

ในการตรวจสอบบญัชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 15 ในเร่ืองของราคาทนุ 
เคร่ืองจกัรระหวา่งติดตัง้จ านวน 283.02 ล้านบาท เพราะเหตใุดจึงไมม่ีเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน ?  

นายปิยะพจน์ แก้วจ าลอง ผู้ อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี ้เนื่องด้วย    
บริษัทฯได้เข้าร่วมลงทนุในบริษัท ฟา้ขวญัทิพย์ จ ากดั ผา่นบริษัทยอ่ย (บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั) จาก
แผนฟืน้ฟูกิจการ ที่ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเอทานอลที่ก่อสร้างมากว่า 10 ปีแล้ว โดยตัง้แต่แรกที่บริษัทเข้าร่วม
ลงทุนนัน้ เอกสารเก่ียวกบัเคร่ืองจักรดงักล่าวไม่ได้ถกูจดัเก็บไว้ ยากต่อการค้นหาหลกัฐานในการได้มาของ
เคร่ืองจกัร อยา่งไรก็ตามจกัเร่งด าเนินการและหาผู้ประเมินอิสระเพื่อประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิตอ่ไป 

ii. บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตชิน้สว่นเคร่ืองปรับอากาศ และรับเหมาก่อสร้าง เหตุใดจึงมีการให้กู้ ยืมเงินแก่บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บคุคลภายนอก และกิจการอื่น โดยคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 15 ต่อปี และมี
การผิดนดัช าระหนีจ้นท าให้ถกูตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จ านวน ? 
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นายวราวุธ อรุโณทยั กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้เนื่องด้วยเบือ้งต้นบริษัทมีความสนใจ
ลงทนุในธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ นอกจากธุรกิจผลิตเอทานอล ของบริษัท ฟ้าขวญัทิพย์ จ ากดั แล้วยงัมี
ธุรกิจประเภทการขายออนไลน์ และธุรกิจผลิตหลอดชีวภาพ ในช่วงแรกของการลงทนุจึงได้ให้ความช่วยเหลอื
ทางการเงินในลกัษณะของเงินกู้ก่อนแทนการเข้าถือหุ้นทนัทีเพื่อลดความเสี่ยง เมื่อโครงการมีความคืบหน้า 
สามารถสร้างรายได้ และผลก าไรได้ในอนาคตจริง บริษัทก็จะมีสทิธิร่วมลงทนุในโครงการดงักลา่วในสดัสว่นที่
ตกลงไว้ แต่บางโครงการไม่มีความคืบหน้าตามที่วางแผนไว้ จึงได้ชะลอโครงการลงท าให้ยงัไม่สามารถรับ
ช าระคืนเงินกู้ ได้ แตบ่ริษัทฯก็ได้ติดตามการรับช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้อยา่งใกล้ชิด 

iii. เหตใุดรายได้ที่ยงัไมไ่ด้เรียกช าระสทุธิ ยอด ณ สิน้ปี 2562 เทา่กบั 107.96 ล้านบาท ซึง่สงูขึน้จากปี 2561 ถึง 3 
เทา่ แตก่ลบัมีการถกูตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ านวน 1.8 ล้านบาท ? 

นายปิยะพจน์ แก้วจ าลอง ผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน ตอบข้อซกัถามดงันี ้รายได้ที่เพิ่มขึน้
จากปีก่อนหน้าถึง 3 เท่านัน้ เนื่องจากบริษัทมีงานโครงการก่อสร้างหลงัคาสนามบินสวุรรณภูมิ ซึ่งมีการคิด
มลูคา่งานตามอตัราสว่นของงานท่ีท าเสร็จ ณ ปัจจบุนัอยูท่ี่ 95% แตย่งัไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ตามสดัสว่น
ของงานที่ท าเสร็จ ยงัอยู่ระหว่างเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้าง จึงถกูตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในสว่นที่ยงัรอเรียก
เก็บดงักล่าวจากบริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนยิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด (sub-contractor ของ 
บริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ AOT) 

iv. จากการด าเนินงานในธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจโรงแรม ที่มีผลขาดทนุ บริษัทมีนโยบายหรือกลยทุธ์ในการแก้ไข
ปัญหาอยา่งไร ? 

นายปิยะพจน์ แก้วจ าลอง ผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน ตอบข้อซกัถามดงันี ้ในส่วนของ
ธุรกิจโรงแรมยอดรายได้ในปี 2562 ที่ลดลงจากปีก่อนหน้านัน้ ได้รับผลกระทบจากลกูค้ากลุม่ทวัร์จีนที่ลดลง 
แต่อย่างไรก็ตามมีลกูค้าในกลุม่โซนยโุรปเพิ่มขึน้ โดยบริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ได้เข้า
ท าสญัญากบับริษัท Agency จากรัสเซียในการท าการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กบัธุรกิจโรงแรมเพิ่มอีก 2 ราย 
โดยการันตีจ านวนห้องที่จะสง่นกัท่องเที่ยวให้บริษัทในช่วงหน้าท่องเที่ยวจ านวน 40 ห้องต่อวนั และช่วงนอก
ช่วงทอ่งเที่ยวจ านวน 30 ห้องตอ่วนั และปัจจบุนัก็ยงัได้รับการยกระดบัมาตรฐานโรงแรมจากระดบั 3 ดาว เป็น
ระดบั 4 ดาว อีกด้วย 

นายวราวธุ อรุโณทยั กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม ในสว่นของธุรกิจก่อสร้าง ในระยะแรก
ติดปัญหาในเร่ืองของการจดัท ารายงานความก้าวหน้าของงาน (progress) ที่ซึ่งบริษัทฯ ได้ท าการเบิกคา่งวด
งานต่อ main contractor แต่ไม่สอดคล้องตามงวดงานท่ี main contractor (บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชัน่ 
เอนยิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั) จะสามารถเบิกเงินกบัผู้วา่จ้าง (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรือ AOT) ได้ จึงท าให้มีต้นทุนก่อสร้างในส่วนนีเ้ข้ามามากเกินกว่าที่เราได้ค านวณไว้ อีกทัง้ยังต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขงาน ซึ่งขณะนีค้วามส าเร็จของงานอยู่ที่ 95% แล้ว และอยู่ระหวา่งเร่งสง่มอบงานโดยเร็วเพื่อให้
มีผลขาดทนุน้อยที่สดุ 

v. จากยอดขายปี 2561 จ านวน 1,090.39 ล้านบาท และปี 2562 จ านวน 1,466.63 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 
376.24 ล้านบาท แตเ่หตใุดอตัราก าไรขัน้ต้นจึงลดลงจากร้อยละ 13.58 เหลอืเพียงร้อยละ 4.16 ? 
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นายวราวุธ อรุโณทัย กรรมการผู้ จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี  ้ ในส่วนของธุรกิจผลิตชิน้ส่วน
เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเย็น ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตัง้แต่ปี 2560 – 2562 บริษัทฯมีอตัราก าไร
ขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นร้อยละ 14, ร้อยละ 15.7 และร้อยละ 17.6 ตามล าดับ แสดงว่า
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเย็นมีผล
ประกอบการที่ดีขึน้ แต่เนื่องด้วยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรู้ผลขาดทนุขัน้ต้นจากงานโครงการก่อสร้างหลงัคา
สวุรรณภมูิ จึงท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นลดลงเหลอืเพียงร้อยละ 4.16  

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 และ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว 

  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 และมีมติอนุมัติ        
งบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 378,530,966 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
  นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ทีเ่ห็นสมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ที่ซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบวุ่า 
บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน แตเ่นื่องจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสมคง
ค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามที่ระบุใน
ข้อบงัคบัของบริษัทฯเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ 

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2562 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 378,530,966 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
  นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ที่เห็นสมควรอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 ในวงเงินไมเ่กิน 8,000,000 
บาทตอ่ปี ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปี 2562  โดยก าหนดคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการบริษัทได้รับใน
ฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แม้ว่าการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เนื่องจากปัจจบุนับริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ โดยใน
ปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ และ
คา่ตอบแทนรายเดือนตามต าแหนง่ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,940,000 บาท รายละเอียด ดงันี ้

คา่เบีย้ประชมุ 300,000 บาท 
คา่ตอบแทนรายเดือน 2,640,000 บาท 

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2563 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 378,530,966 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
  ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืก และ
เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 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
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ประจ าปี 2563 โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างาน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทแตอ่ยา่งใด 

       ข้อสงัเกต ผู้สอบบญัชีรายนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทยอ่ยอีกด้วย 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีของบริษัทในปี 2562 มี
รายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี จ านวนเงิน (บาท) 
1.) คา่ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 440,000 
2.) คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 600,000 
3.) คา่สอบทานงบการเงินภาษาองักฤษ 80,000 

รวม 1,120,000 

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่

เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบริษัทปี 2563 

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. ให้ความเห็นชอบแห่งบริษัท 
ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 และ 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยที่ประชุมได้มีมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 378,530,966 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ที่เห็นสมควรอนมุตัิแต่งตัง้บคุคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่นายทรงพล อนันานนท์ และ นายนฏิศวร์ 
รอดเพชร แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ถึงแม้กรรมการอิสระทัง้สองท่าน ด ารงต าแหน่งมาแล้วถึง 9 ปี แต่สืบเนื่อง
จากเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิที่สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัท และทกัษะที่จ าเป็นท่ีเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษัทฯ อีกทัง้มี
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ความเป็นอิสระ ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ และไมเ่ป็น
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทแต่อยา่งใด จึงเสนอให้แต่งตัง้นายทรงพล อนันานนท์ และ นายนฏิศวร์ รอดเพชร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่อีก
วาระหนึง่ 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็น
ประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว  อีกทัง้คณะกรรมการได้จดัให้มีกระบวนการเสนอช่ือกรรมการเพื่อทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลงตาม
วาระ ดงันี ้: 

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

2. ให้กรรมการท่ีพ้นวาระได้แจ้งความจ านงเพื่อรับการเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ 

  ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2563 จ านวน 2 ทา่น ได้แก ่
(1) นายทรงพล อนันานนท์ กรรมการอิสระ 
(2) นายนฏิศวร์ รอดเพชร กรรมการอิสระ  

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ 

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมซึง่ออกตามวาระในปี 
2563 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีงดออกเสยีง  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2563 
จ านวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. นายทรงพล อันนานนท์ 2. นายนฏิศวร์ รอดเพชร 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

(1) นายทรงพล  อันนานนท์   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 377,960,766 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8494 
ไมเ่ห็นด้วย 000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

(2) นายนฏิศวร์  รอดเพชร   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 378,530,766 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8) 
 นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ดงันี ้เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตวัในเชิงธุรกิจมากขึน้ บริษัทจึงต้องการทนุเพื่อน าไปใช้สนบัสนนุการขยายตวัของบริษัท 
และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อ
อนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 8 (CIG-W8) จ านวนไมเ่กิน 432,393,391 หนว่ย เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยใช้อตัราสว่น 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W8 (กรณีที่มี
เศษให้ปัดทิง้) 
 ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W8 จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว และให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือบคุคลทีค่ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจมอบหมาย เป็น
ผู้มีอ านาจก าหนดและเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวกบั CIG-W8 ตามที่เห็นสมควร ทัง้นีร้ายละเอียด
เบือ้งต้นของ CIG-W8 ที่จะเสนอขายดงักลา่ว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นที่ 
8 (CIG-W8) (เอกสารแนบล าดบัท่ี 6) และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
รุ่นที่ 8 (CIG-W8) (Record Date) ในวนัที่ 23 มีนาคม 2563 ทัง้นี ้สิทธิในการรับ CIG-W8 จะมีผลเมื่อวาระได้รับมติอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่

 ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 คณุพนูศรี การเจริญกลุวงศ์ ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย มีข้อซกัถามวา่ 
vi. การที่บริษัทฯ ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อต้องการเงินทนุในการขยายธุรกิจ และเป็นผลตอบแทนให้แก่   

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้ อยากทราบว่าเงินที่บริษัทได้รับจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (warrant) และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) ที่ผ่านมาได้มีการตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบใดบ้าง 
เนื่องจากบริษัทงดจ่ายปันผลมาตอ่เนื่องหลายปีแล้ว ? 

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท ตอบข้อซกัถามดงันี ้ เนื่องด้วยบริษัทยงัคงมียอด
ขาดทนุสะสมคงค้างจึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ จึงได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (warrant) ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 
เพื่อเป็นการตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยผลตอบแทนของ warrant มาจากการขาย warrant ออกไป หรือใช้
สทิธิแปลงสภาพ (exercise) ได้เป็นหุ้นสามญัเพิ่ม ทัง้นีบ้ริษัทก็คาดหวงัวา่ในช่วงเวลา exercise หากราคาหุ้น
แมส่งูกวา่ ก็นา่จะมีผู้มาใช้สทิธิแปลงสภาพ ซึง่จะสามารถน าเงินเพิ่มทนุมาขยายธุรกิจได้ตอ่ไป 

 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทรุ่นท่ี 8 (CIG-W8) โดยไมค่ิดมลูคา่ จ านวนไมเ่กิน 432,393,391 หนว่ย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัท 
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 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทรุ่นที่ 8 (CIG-W8) โดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 432,393,391 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ถืออยู่  โดยให้ใช้อัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W8 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) 
โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W8 มีอายุ 8 เดือน 12 วัน นับจากวันออกและเสนอขาย (วันที่  1 มิถุนายน 2563 – 
วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่ง CIG-W8 1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หน่ึงหุ้น) 
ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ดังนี ้

เห็นด้วย 378,530,966 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท 
 นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ดงันี ้เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 8 (CIG-W8) จ านวน 432,393,391 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจ าเป็นท่ีจกัต้องเพิ่มทนุจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงมมีติให้น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 216,196,695.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 432,393,391 บาท เป็น 
648,590,086.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 432,393,391 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจด
ทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 216,196,695.50 บาท เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 8 (CIG-W8) 

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่

เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 
432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 432,393,391 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 216,196,695.50 บาท 

เห็นด้วย 378,530,966 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ทีเ่ห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 
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ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน       648,590,086.50 บาท (หกร้อยสีส่บิแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดสบิหกบาทห้าสบิสตางค์) 
 แบง่ออกเป็น       1,297,180,173 หุ้น (หนึ่งพนัสองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ

สามหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท   (ห้าสบิสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั          1,297,180,173 หุ้น (หนึ่งพนัสองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ

สามหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ          ไมม่ี   

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียน 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้
 

เห็นด้วย 378,530,966 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที่  10    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ 
CIG-W8 
  นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ที่เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน  432,393,391 
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามญัของบริษัท  รุ่นที่ 8 
(CIG-W8) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มี
อ านาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนด
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นดงักลา่ว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ 
ที่เก่ียวข้องและมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง
การให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการ
น าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ 
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  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
432,393,391 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของ CIG-W8 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W8 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 378,530,966 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ
ซกัถาม 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและ
เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึง่คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  

  
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
                                                                                            ประธานท่ีประชมุ 

                      (นายอารีย์ พุม่เสนาะ) 
          
 
 
                                                  เลขานกุารบริษัท 
                    (นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ) 


