
 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



 

 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2564 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2563 และงบการเงินประจ าปี 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 

2.  QR Code หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันอังคารท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.         
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี:้- 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 เมื่อวันที ่20 เมษายน 2563 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทึกถกูตอ้งตามความเป็นจริงครบถว้นเห็นสมควรรบัรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2563 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดับท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที ่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 (สรุปขอ้มลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนุมตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถกูตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทไดเ้ห็นชอบแลว้ รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2563 หวัขอ้งบการเงิน  

วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ท่ีซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน  แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทุนสะสม
คงคา้ง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2563 หวัขอ้งบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดท้ัง้นีต้ามท่ีระบุในขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2564 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกลเ้คียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 เท่ากับปี 2563 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยมอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เรียบรอ้ย
แลว้ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 
หวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 



 

 

 

วาระที ่5 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ
ของผูส้อบบญัชีว่าถูกตอ้งตามประกาศของ ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
เพื่อเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ นายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผูส้อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขท่ี 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอื่นท่ี ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปีบญัชี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ ์
และ/หรือ มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  
1,120,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทไดเ้ห็นชอบแลว้ โดยมีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิใหน้ายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขท่ี 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอื่นท่ี ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปีบญัชี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผูส้อบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ ์
และ/หรือ มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ซึ่งไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปีท่ีผ่านมา 3 รอบปีบัญชี โดยก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ) 
ตามท่ีบริษัทผูส้อบบญัชีเสนอมา รายละเอียดการจ่ายเงินเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หวัขอ้
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  
ขอ้สงัเกต ผูส้อบบญัชีรายนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษัทย่อยอีกดว้ย 

วาระที ่6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการของบริษัทฯ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ หน่ึงในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด คือ 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

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

โดยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทฯ เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรบัการคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายงั
บริษัท คณะกรรมการบริษัทไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยไดพ้ิจารณาคุณสมบัติของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาใหส้อดคลอ้งกับ 
กลยทุธ ์ความเหมาะสม และทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ท่ีจะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองคป์ระกอบของกรรมการ
บริษัท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญแลว้ คณะกรรมการบริษัท ไดเ้สนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการ 2 ท่าน 
ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ดงัรายละเอียดประวตัิฯ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 5 และนิยาม
คณะกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 4 ดงันี ้

(1) พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจจสอบ 
(2) นางจันทนก์ะพอ้ ดิสกลุ  กรรมการบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ พล.ต.อ.
ปรุง  บุญผดุง และ นางจันทนก์ะพอ้ ดิสกุล แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ
บริษัทแลว้ว่าเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบตัิอนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อีกทัง้ไม่มีผูถื้อ
หุน้เสนอชื่อเขา้มาใหพ้ิจารณาแต่อย่างไร รวมถึงคณะกรรมการฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีไดเ้สนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระในครัง้นีค้ือ 
พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง ท่ีซึ่งด ารงต าแหน่งมาแลว้เป็นเวลา 10 ปีต่อเนื่องกนั และจะด ารงต าแหน่งในวาระนีต้่ออีก 3 ปี รวมระยะเวลาท่ีจะด ารง



 

 

 

ต าแหน่งจนครบวาระรวมเป็นจ านวน 13 ปี  โดยกรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องนีไ้ม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 บาท เป็น 432,394,341 
บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
โดยแก้ไขเป็นดังนี ้ 
ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน       432,394,341 บาท (สี่รอ้ยสามสิบสองลา้นสามแสนเกา้หมื่นสี่พนัสามรอ้ยสี่สิบเอ็ดบาท) 
 แบ่งออกเป็น       864,788,682 หุน้ (แปดรอ้ยหกสิบสี่ลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพนัหกรอ้ยแปดสิบสองหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท   (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั          864,788,682 หุน้ (แปดรอ้ยหกสิบสี่ลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพนัหกรอ้ยแปดสิบสองหุน้) 
 หุน้บรุิมสิทธิ          ไม่มี   
ความเห็นของคณะกรรมการ : สืบเนืองจาก CIG-W8 ท่ีหมดอายุและเพื่อใหส้อดคลอ้งกับทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษัทในปัจจุบัน 
จึงเห็นควรพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนและอนมุตัิแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน  

วาระที่ 8    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามและคณะกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามต่าง ๆ (ถา้มี) 
 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เน่ืองด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
เชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ได้หารือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อแกปั้ญหาการจัดประ ชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษัทจดทะเบียน ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2563 ณ ส านักงาน 
ก.ล.ต. นัน้ 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดต้ิดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเส นอแนว
ปฏิบตัิส  าหรบัผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มายงัท่าน ดงันี ้
 1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีประวตัิการเดินทางไปยงั/มาจากประเทศท่ีมีความเสี่ยง หรือติดต่อใกลช้ิดกับบุคคลท่ีมีประวตัิการเดินทางไปยงั/มา
จากประเทศท่ีมีความเสี่ยง เป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวนัประชุม หรือมีอาการท่ีอาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) กรุณาพิจารณามอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลอื่นตามความประสงคห์รือกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ได ้ตามวิธีการท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ ทัง้นี ้เพื่อรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทุก
ท่านในการประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 2. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมได้ล่วงหนา้ 3 วันท าการ 
ตัง้แต่วนัท่ี 12 – 19 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ไดท้างอีเมลล ์secretary@cigpcl.com 
 3. บริษัทไดจ้ัดใหม้ีจุดคัดกรองบริเวณหนา้หอ้งประชุม เพื่อเฝ้าระวงั คัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้ เพื่อ
ความปลอดภยัและสขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มงานทกุท่าน 

 

 

mailto:secretary@coilinter.com


 

 

 

 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตาม
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (เอกสารแนบ 9) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเขา้รว่มประชมุ   
 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในเอกสารแนบ 6 เพื่อเขา้รว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้
 ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารและหลกัฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชมุ   

 อน่ึง บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมสีิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัพธุท่ี 31 มีนาคม 2564          

 
     จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันอังคารท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.      
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทมุธานี 12000 
 
 
                     ขอแสดงความนบัถือ 

 
พลต ารวจเอก 

 

 

 (ปรุง     บญุผดงุ) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  

                                                      
  
เลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท ์ 0-2976-5290-7 
โทรสาร   0-2598-2331-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 

 

เอกสารแนบ รายละเอียด 

 
1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 วนัท่ี 20 เมษำยน 2563 

2 สรุปขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงิน 

3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

4 นิยำมกรรมกำรอิสระ 

5 ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระ 

6 ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระท่ีบรษิัทเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 

7 ขอ้บงัคบัของบรษิัทเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 

8 เอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้รว่มประชมุ 

9 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

9.1 ใบต่อแบบมอบฉนัทะ 

10 ขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

11 แผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
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   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

วันจนัทรท์ี ่20 เมษายน 2563 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 
 

วัน เวลาและสถานทีป่ระชุม 

  ประชมุเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ส านกังานใหญ่ บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริ่มการประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษิัท ไดช้ีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผูถื้อหุน้รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือหรือรบัมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย 
หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรือรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไดร้บั 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสียง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เท่านัน้ โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ดงักล่าวมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชุมใหค้วามเห็นชอบ หรืออนุมตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรบั   
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิได ้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้ับ
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการสอบถาม ไดแ้จง้ชื่อ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นดว้ยทุกครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกับวาระที่ก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงทา้ยของการประชมุ  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด และผูบ้ริหาร
ของบรษิัท 5 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน ที่ปรกึษาดา้นการเงิน 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 7 คน มีดังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษิัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ (Conference) 
2. นายอารยี ์  พุ่มเสนาะ  รองประธานกรรมการบรษิัท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุ่มเสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท ์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
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7. นายนฏิศวร ์  รอดเพชร  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูในสายงานบรหิารท่ีเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้ คือ นายวราวธุ อรุโณทยั กรรมการผูจ้ดัการ ขณะที่บรษิัทฯไม่
มีคณะกรรมการชดุย่อยอื่นๆ 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัทฯ จึงไดแ้ต่งตัง้ใหม้ีผูต้รวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสียงการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้คือ นายณฐัพชัร ์หวงัก่อเกียรติ ผูถื้อหุน้ 

ดว้ยพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 1) ประกาศ ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2563 มี
มาตรการป้องกันส าหรับกลุ่มคนที่มีความเส่ียงสูงต่อการติดเชือ้โรค COVID-19 จึงเป็นเหตุสุดวิสัยท าให้กรรมการบริษัทและ
ผูบ้ริหารไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมตามปกติได ้จึงไดป้ระชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสโ์ดยการประชุมสายโทรศัพท์ (Conference) 
ดงันัน้ พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง ประธานกรรมการบรษิัท จึงมอบหมายใหน้ายอารีย ์พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท ท า
หนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.    
 นายอารีย ์พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดม้าเขา้
ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าจ านวนผู้ถือหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมา
ประชุมแทนรวม 30 ราย ถือหุน้รวมกันทัง้สิน้จ านวน 378,530,966 หุน้ เท่ากับรอ้ยละ 43.77 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้สิน้ 
ซึ่งครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ จึงขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1 /2562 เม่ือวันที ่24 เมษายน 2562 
  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ตามส าเนาที่ไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่าตอ้งการแกไ้ขรายงานการประชมุหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีผูถื้อหุ้นคนใดตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็น ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ รบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 วันที่ 24 
เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี ้

เห็นดว้ย 378,530,966 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบรอ้ยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดง
รายละเอียดของขอ้มลูทางการเงินของบริษัทในปี 2562 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 หวัขอ้งบการเงิน ที่บริษัทไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
แบบ QR Code พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

บริษัทฯมอบหมายใหน้ายวราวธุ อรุโณทยั กรรมการผูจ้ดัการ สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 
2562 เพื่อที่ประชมุรบัทราบอีกครัง้ ดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 เปรียบเทยีบกบัปี 2561 
              หน่วย : ล้านบาท  

แสดงการเปรยีบเทียบ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ  
ประจ าปี 2562 และ 2561 

 
2562 
(1) 

2561 
 (2) 

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

สินทรัพยห์มุนเวียน 459.065 507.264 (9.502) 

สินทรัพยร์วม 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 าไรขั้นต้น 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) 

 
บริษัทฯไดม้อบหมายใหน้างสาวรตันกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผูจ้ัดการ บรรยายใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงการ

ด าเนินงานของบริษัทฯในปี 2562 และที่ก าลงัจะด าเนินการในปี 2563 โดยสรุปดงันี ้ในส่วนของธุรกิจคอยล ์บริษัทไดด้  าเนินการ
ต่อยอดจากธุรกิจเดิม เขา้สู่การเป็นผูผ้ลิตเครื่องท าความเย็น และระบบเครื่องปรบัอากาศขนาดใหญ่ (AHU) ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรุ่น เช่น Unit Cooler, Condensing Unit (CDU),  Air Cooled Condenser (ACC) เป็นตน้ และเน้นการท า  
แบรนดข์องบรษิัทออกสู่ตลาดมากยิ่งขึน้ มีการปรบัระบบการบรหิารจดัการ และปรบัปรุงพฒันาทีมงานขาย ในปี 2563 นีบ้รษิัทฯก็
มีแผนที่จะน านวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น ออกแบบคอยลใ์หม้ีขนาดเล็กลงสามารถ
ประหยดัพืน้ที่ใชส้อย การเพิ่มคุณสมบตัิในการกรองเชือ้โรคหรือแบคทีเรีย อาทิเช่น CDU for Outdoor Environment,  Unit Cooler- 
slim type, Unit Cooler-Dual Discharge, Fan Coil Unit-DX, AHU-Single Skin อีกทั้งในปัจจุบันบริษัทฯก็ยังเป็นผู้ผลิตเครื่องฟอก
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อากาศขนาดใหญ่ที่สามารถกรองฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่น ามาใชใ้นหอ้งประชุมขนาดใหญ่ หรือ
สถานที่ที่มีคนจ านวนมาก และสามารถเชื่อมต่อกับมือถือหรือแทบเลต ซึ่งจะมีประโยชนต์่อการใชง้านระยะไกล ทัง้การควบคุม 
การติดตาม และการแจง้เตือนไดแ้บบทนัที และยงัมีทีมงานท่ีสามารถใหค้  าปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ ใหก้ับลกูคา้ที่ตอ้งการเปล่ียน
คอยลใ์หม่ทดแทนคอยลเ์ก่า ท าใหป้ระหยดังบประมาณและสามารถยืดอายกุารใชง้านเครื่องปรบัอากาศเก่าออกไปอีกดว้ย 
  ในส่วนของธุรกิจก่อสรา้ง งานประมลู งานโครงการต่างๆ รวมถึงการเป็นตวัแทนจ าหน่ายแผ่นฉนวนส าเร็จรูป (Insulation 
Panel) ของบริษัท Kingspan Insulated Panel จากประเทศออสเตรเลียนั้น บริษัทฯเริ่มมีงานเขา้มาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นรับงาน
ก่อสรา้งที่เป็นลักษณะ Hi Performance  เช่น งานก่อสรา้งหลังคาสนามบินสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย งานก่อสรา้งหอ้งเย็นต่างๆ ที่
สามารถประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความคืบหนา้ของการด าเนินการของบริษัทฯเก่ียวกับการต่อตา้นทุจริต 
คอรร์ปัชั่นใหท้ี่ประชมุทราบไดท้ราบว่า บรษิัทฯไดร้ว่มลงนามประกาศเจตนารมณ ์“โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทจุรติ (CAC)” เมื่อวนัท่ี 22 ธันวาคม 2559 และบรษิัทฯ ผ่านการรบัรอง (Certification) เป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต คอรร์ปัชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นที่ 
เรียบรอ้ยแลว้ 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 และเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต และไดร้บัการพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อ
หุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามตามล าดบัดงันี ้

• คณุพนูศรี การเจรญิกลุวงศ ์ผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย มีขอ้ซกัถามดงันี ้
i. ขอใหอ้ธิบายรายละเอียดประเด็นที่ผูส้อบบญัชี แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขเนื่องจากไม่มีหลกัฐานเพียงพอ

ในการตรวจสอบบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 ในเรื่องของราคาทุน 
เครื่องจกัรระหว่างติดตัง้จ านวน 283.02 ลา้นบาท เพราะเหตใุดจึงไม่มีเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงิน ?  

นายปิยะพจน์ แก้วจ าลอง ผู้อ  านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี ้ เนื่องดว้ย    
บรษิัทฯไดเ้ขา้รว่มลงทนุในบรษิัท ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั ผ่านบรษิัทย่อย (บรษิัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั) จาก
แผนฟ้ืนฟูกิจการ ที่ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเอทานอลที่ก่อสรา้งมากว่า 10 ปีแลว้ โดยตัง้แต่แรกที่บริษัทเขา้ร่วม
ลงทุนนั้น เอกสารเก่ียวกับเครื่องจักรดงักล่าวไม่ไดถู้กจดัเก็บไว ้ยากต่อการคน้หาหลักฐานในการไดม้าของ
เครื่องจกัร อย่างไรก็ตามจกัเรง่ด าเนินการและหาผูป้ระเมินอิสระเพื่อประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นต่อไป 

ii. บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตชิน้ส่วนเครื่องปรบัอากาศ และรบัเหมาก่อสรา้ง เหตุใดจึงมีการใหกู้ย้ืมเงินแก่บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บุคคลภายนอก และกิจการอื่น โดยคิดดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 1.5 ถึงรอ้ยละ 15 ต่อปี และมี
การผิดนดัช าระหนีจ้นท าใหถ้กูตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จ านวน ? 
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นายวราวุธ อรุโณทัย กรรมการผูจ้ัดการ ตอบขอ้ซักถามดังนี ้เนื่องดว้ยเบือ้งตน้บริษัทมีความสนใจ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ นอกจากธุรกิจผลิตเอทานอล ของบริษัท ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากัด แลว้ยงัมี
ธุรกิจประเภทการขายออนไลน ์และธุรกิจผลิตหลอดชีวภาพ ในช่วงแรกของการลงทุนจึงไดใ้หค้วามช่วยเหลือ
ทางการเงินในลกัษณะของเงินกูก้่อนแทนการเขา้ถือหุน้ทนัทีเพื่อลดความเส่ียง เมื่อโครงการมีความคืบหนา้ 
สามารถสรา้งรายได ้และผลก าไรไดใ้นอนาคตจรงิ บรษิัทก็จะมีสิทธิรว่มลงทนุในโครงการดงักล่าวในสดัส่วนที่
ตกลงไว ้แต่บางโครงการไม่มีความคืบหนา้ตามที่วางแผนไว ้จึงไดช้ะลอโครงการลงท าใหย้ังไม่สามารถรบั
ช าระคืนเงินกูไ้ด ้แต่บรษิัทฯก็ไดต้ิดตามการรบัช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้อย่างใกลช้ิด 

iii. เหตใุดรายไดท้ี่ยงัไม่ไดเ้รียกช าระสทุธิ ยอด ณ สิน้ปี 2562 เท่ากบั 107.96 ลา้นบาท ซึ่งสงูขึน้จากปี 2561 ถึง 3 
เท่า แต่กลบัมีการถกูตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู จ านวน 1.8 ลา้นบาท ? 

นายปิยะพจน ์แกว้จ าลอง ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้รายไดท้ี่เพิ่มขึน้
จากปีก่อนหนา้ถึง 3 เท่านั้น เนื่องจากบริษัทมีงานโครงการก่อสรา้งหลังคาสนามบินสวุรรณภูมิ ซึ่งมีการคิด
มลูค่างานตามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสรจ็ ณ ปัจจบุนัอยู่ที่ 95% แต่ยงัไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามสดัส่วน
ของงานที่ท  าเสร็จ ยงัอยู่ระหว่างเรียกเก็บเงินจากผูว้่าจา้ง จึงถูกตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในส่วนที่ยงัรอเรียก
เก็บดังกล่าวจากบริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรคัชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด (sub-contractor ของ 
บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ AOT) 

iv. จากการด าเนินงานในธุรกิจก่อสรา้ง และธุรกิจโรงแรม ที่มีผลขาดทนุ บรษิัทมีนโยบายหรือกลยทุธใ์นการแกไ้ข
ปัญหาอย่างไร ? 

นายปิยะพจน ์แกว้จ าลอง ผูอ้  านวยการสายงานบัญชีและการเงิน ตอบขอ้ซักถามดังนี ้ในส่วนของ
ธุรกิจโรงแรมยอดรายไดใ้นปี 2562 ที่ลดลงจากปีก่อนหนา้นัน้ ไดร้บัผลกระทบจากลกูคา้กลุ่มทวัรจ์ีนที่ลดลง 
แต่อย่างไรก็ตามมีลกูคา้ในกลุ่มโซนยุโรปเพิ่มขึน้ โดยบริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (บริษัทย่อย) ไดเ้ขา้
ท าสญัญากบับรษิัท Agency จากรสัเซียในการท าการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายใหก้บัธุรกิจโรงแรมเพิ่มอีก 2 ราย 
โดยการนัตีจ านวนหอ้งที่จะส่งนกัท่องเที่ยวใหบ้ริษัทในช่วงหนา้ท่องเที่ยวจ านวน 40 หอ้งต่อวนั และช่วงนอก
ช่วงท่องเที่ยวจ านวน 30 หอ้งต่อวนั และปัจจบุนัก็ยงัไดร้บัการยกระดบัมาตรฐานโรงแรมจากระดบั 3 ดาว เป็น
ระดบั 4 ดาว อีกดว้ย 

นายวราวธุ อรุโณทยั กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามเพิ่มเติม ในส่วนของธุรกิจก่อสรา้ง ในระยะแรก
ติดปัญหาในเรื่องของการจดัท ารายงานความกา้วหนา้ของงาน (progress) ที่ซึ่งบริษัทฯ ไดท้ าการเบิกค่างวด
งานต่อ main contractor แต่ไม่สอดคลอ้งตามงวดงานท่ี main contractor (บริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรคัชั่น 
เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด) จะสามารถเบิกเงินกบัผูว้่าจา้ง (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
หรือ AOT) ได ้จึงท าใหม้ีตน้ทุนก่อสรา้งในส่วนนีเ้ขา้มามากเกินกว่าที่เราไดค้  านวณไว้ อีกทั้งยังตอ้งมีการ
ปรบัปรุงแกไ้ขงาน ซึ่งขณะนีค้วามส าเรจ็ของงานอยู่ที่ 95% แลว้ และอยู่ระหว่างเรง่ส่งมอบงานโดยเรว็เพื่อใหม้ี
ผลขาดทนุนอ้ยที่สดุ 

v. จากยอดขายปี 2561 จ านวน 1,090.39 ลา้นบาท และปี 2562 จ านวน 1,466.63 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 
376.24 ลา้นบาท แต่เหตใุดอตัราก าไรขัน้ตน้จึงลดลงจากรอ้ยละ 13.58 เหลือเพียงรอ้ยละ 4.16 ? 
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นายวราวุธ อรุโณทัย กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี ้ ในส่วนของธุรกิจผลิตชิ ้นส่วน
เครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็น ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตัง้แต่ปี 2560 – 2562 บริษัทฯมีอัตราก าไร
ขั้นตน้ที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นรอ้ยละ 14, รอ้ยละ 15.7 และรอ้ยละ 17.6 ตามล าดับ แสดงว่า
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจผลิตชิ ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความเย็นมีผล
ประกอบการที่ดีขึน้ แต่เนื่องดว้ยในปี 2562 บริษัทฯ ไดร้บัรูผ้ลขาดทุนขัน้ตน้จากงานโครงการก่อสรา้งหลงัคา
สวุรรณภมูิ จึงท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงเหลือเพียงรอ้ยละ 4.16  

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2562 และ
เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัการพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทเรียบรอ้ยแลว้ 

  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 และมีมติอนุมัติ        
งบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี ้

เห็นดว้ย 378,530,966 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

วาระที ่3 พิจารณาและอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
  นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษิัท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษิัท ที่เห็นสมควรอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า 
บรษิัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบรษิัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสมคง
คา้ง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หัวขอ้งบการเงิน บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดท้ั้งนีต้ามที่ระบุใน
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2562 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
ตามทีค่ณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี ้

เห็นดว้ย 378,530,966 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที ่4 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
  นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษิัท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ที่เห็นสมควรอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 
บาทต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2562  โดยก าหนดค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิัทในอตัรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบีย้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทไดร้ับใน
ฐานะพนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท แม้ว่าการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดผ่้านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เนื่องจากปัจจบุนับริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ไดผ่้าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัและสภาวะธุรกิจของบรษิัทแลว้ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ โดยใน
ปี 2562 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินใหแ้ก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบที่เขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ และ
ค่าตอบแทนรายเดือนตามต าแหน่ง เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,940,000 บาท รายละเอียด ดงันี ้

ค่าเบีย้ประชมุ 300,000 บาท 
ค่าตอบแทนรายเดือน 2,640,000 บาท 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2563 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และทีป่ระชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี ้

เห็นดว้ย 378,530,966 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

วาระที ่5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
  ประธานชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบรษิัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือก และ
เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 เพื่อเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 
ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด ไดแ้ก่ นายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์หรือ นางสาวประภาศรี 
ลีลาสุภา หรือนายนริศ เสาวลักษณส์กุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดับ หรือ 
ผูส้อบบญัชีท่านอื่นท่ี ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท
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ประจ าปี 2563 โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างาน ไม่มีความสมัพนัธห์รือรายการ
ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทแต่อย่างใด 

       ขอ้สงัเกต ผูส้อบบญัชีรายนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บรษิัทย่อยอีกดว้ย 

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

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี จ านวนเงิน (บาท) 
1.) ค่าตรวจสอบงบการเงินส าหรบัปี 440,000 
2.) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 600,000 
3.) ค่าสอบทานงบการเงินภาษาองักฤษ 80,000 

รวม 1,120,000 

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

เมื่อไม่มคี  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี
ของบรษิัทปี 2563 

มติ: ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามทีค่ณะกรรมการน าเสนอ ดังนี ้
1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด ได้แก่ นายอ าพล จ านงคว์ัฒน์ 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   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยทีป่ระชุมได้มีมตอินุมัติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดงันี ้

เห็นดว้ย 378,530,966 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

วาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษิัท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ที่เห็นสมควรอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่นายทรงพล อนันานนท ์และ นายนฏิศวร ์
รอดเพชร แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ถึงแมก้รรมการอิสระทัง้สองท่าน ด ารงต าแหน่งมาแลว้ถึง 9 ปี แต่สืบเนื่อง
จากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิที่สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษิัท และทกัษะที่จ าเป็นท่ีเป็นประโยชนแ์ก่การด าเนินงานของบรษิัทฯ อีกทัง้มี
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ความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ และไม่เป็น
ผูถื้อหุน้ของบริษัทแต่อย่างใด จึงเสนอใหแ้ต่งตัง้นายทรงพล อนันานนท ์และ นายนฏิศวร ์รอดเพชร กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีก
วาระหน่ึง 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็น
ประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงานของบรษิัทฯ ตามองคป์ระกอบของกรรมการบรษิัท ประกอบกบัคุณสมบตัิ ความรูค้วามสามารถ
ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญแลว้  อีกทัง้คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงตาม
วาระ ดงันี ้: 

1. บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็ปไซดข์องบริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอชื่อผูท้ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ส าหรบัต าแหน่งกรรมการ ทัง้นี ้ ไม่มีผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอชื่อผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้มา 

2. ใหก้รรมการท่ีพน้วาระไดแ้จง้ความจ านงเพื่อรบัการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่อ 

  ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2563 จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก ่
(1) นายทรงพล อนันานนท ์ กรรมการอิสระ 
(2) นายนฏิศวร ์ รอดเพชร กรรมการอิสระ  

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 
2563 โดยเสนอใหล้งคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียงดออกเสียง  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมทีอ่อกตามวาระปี 2563 
จ านวน 2 ท่าน ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. นายทรงพล อันนานนท ์2. นายนฏิศวร ์รอดเพชร 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทใ์นการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

(1) นายทรงพล  อันนานนท ์  ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 377,960,766 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.8494 
ไม่เห็นดว้ย 200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง 570,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.1506 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

(2) นายนฏิศวร ์ รอดเพชร   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 378,530,766 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) รุ่นที ่8 (CIG-W8) 
 นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษิัท ดงันี ้เนื่องจากบรษิัทฯ มีการขยายตวัในเชิงธุรกิจมากขึน้ บรษิัทจึงตอ้งการทนุเพื่อน าไปใชส้นบัสนนุการขยายตวัของบริษัท 
และเพื่อเป็นผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทอีกดว้ย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหน้ าเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื่อ
อนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทรุน่ท่ี 8 (CIG-W8) จ านวนไม่เกิน 432,393,391 หน่วย เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่ถืออยู่ โดยใชอ้ตัราส่วน 2 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W8 (กรณีที่มี
เศษใหปั้ดทิง้) 
 ทั้งนี ้จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W8 จะไม่เกินรอ้ยละ 50 ของทุนช าระแลว้ และให้
คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบรษิัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจมอบหมาย เป็น
ผูม้ีอ  านาจก าหนดและเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวกบั CIG-W8 ตามที่เห็นสมควร ทัง้นีร้ายละเอียด
เบือ้งตน้ของ CIG-W8 ที่จะเสนอขายดงักล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท รุน่ที่ 
8 (CIG-W8) (เอกสารแนบล าดบัท่ี 6) และก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท
รุ่นที่ 8 (CIG-W8) (Record Date) ในวนัที่ 23 มีนาคม 2563 ทัง้นี ้สิทธิในการรบั CIG-W8 จะมีผลเมื่อวาระไดร้บัมติอนุมตัิจากที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

 ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามตามล าดบัดงันี ้

• คณุพนูศรี การเจรญิกลุวงศ ์ตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย มีขอ้ซกัถามว่า 
vi. การที่บริษัทฯ ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อตอ้งการเงินทุนในการขยายธุรกิจ และเป็นผลตอบแทนใหแ้ก่   

ผูถื้อหุน้ของบริษัทนัน้ อยากทราบว่าเงินที่บริษัทไดร้บัจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (warrant) และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ เพื่อเสนอ
ขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) ที่ผ่านมาไดม้ีการตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบใดบา้ง 
เนื่องจากบรษิัทงดจ่ายปันผลมาต่อเนื่องหลายปีแลว้ ? 

นายอารีย ์พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท ตอบขอ้ซักถามดงันี ้ เนื่องดว้ยบริษัทยงัคงมียอด
ขาดทุนสะสมคงคา้งจึงไม่สามารถจ่ายปันผลได ้จึงไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (warrant) ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม 
เพื่อเป็นการตอบแทนใหก้ับผูถื้อหุน้ โดยผลตอบแทนของ warrant มาจากการขาย warrant ออกไป หรือใช้
สิทธิแปลงสภาพ (exercise) ไดเ้ป็นหุน้สามญัเพิ่ม ทัง้นีบ้รษิัทก็คาดหวงัว่าในช่วงเวลา exercise หากราคาหุน้
แม่สงูกว่า ก็น่าจะมีผูม้าใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ซึ่งจะสามารถน าเงินเพิ่มทนุมาขยายธุรกิจไดต้่อไป 

 เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษิัทรุน่ท่ี 8 (CIG-W8) โดยไม่คิดมลูค่า จ านวนไม่เกิน 432,393,391 หน่วย เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของ
บรษิัท 
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 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทรุ่นที ่8 (CIG-W8) โดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 432,393,391 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้ใช้อัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W8 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) 
โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) CIG-W8 มีอายุ 8 เดือน 12 วัน นับจากวันออกและเสนอขาย (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 
วันที่ 12 กุมภาพันธ ์2564) ซ่ึง CIG-W8 1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หน่ึงหุ้น) 
ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (หน่ึงบาท) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทีเ่สนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
ดังนี ้

เห็นดว้ย 378,530,966 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท 
 นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษิัท ดงันี ้เพื่อส ารองไวร้องรบัการใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัรุน่ท่ี 8 (CIG-W8) จ านวน 432,393,391 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จึงจ าเป็นท่ีจกัตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียน คณะกรรมการบรษิัทจึงมมีติใหน้ าเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 216,196,695.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 432,393,391 บาท เป็น 
648,590,086.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 432,393,391 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจด
ทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 216,196,695.50 บาท เพื่อส ารองไวร้องรบัการใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทรุน่ท่ี 8 (CIG-W8) 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 
432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 432,393,391 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนทีเ่พิ่มขึน้จ านวน 216,196,695.50 บาท 

เห็นดว้ย 378,530,966 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษิัท ที่เห็นสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยแกไ้ขเป็นดงันี ้ 
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ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน       648,590,086.50 บาท (หกรอ้ยสี่สิบแปดลา้นหา้แสนเกา้หมื่นแปดสิบหกบาทหา้สิบสตางค)์ 
 แบ่งออกเป็น       1,297,180,173 หุน้ (หนึ่งพันสองรอ้ยเกา้สิบเจ็ดลา้นหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบ

สามหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท   (หา้สิบสตางค)์ 
โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั          1,297,180,173 หุน้ (หนึ่งพันสองรอ้ยเกา้สิบเจ็ดลา้นหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบ

สามหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ          ไม่มี   

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมตัิแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
การเพิ่มทนุจดทะเบียน 

 มติ : ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนตามทีเ่สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี ้
 

เห็นดว้ย 378,530,966 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 
วาระที ่10    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ 
CIG-W8 
  นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษิัท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ที่เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 432,393,391 
หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  รุ่นที่ 8 
(CIG-W8) ใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี ้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ี
อ  านาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการพิจารณาและก าหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุน้ดงักล่าว รวมทัง้มีอ  านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ 
ที่เก่ียวขอ้งและมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุน้เพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
การใหข้อ้มูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการ
น าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรือไม่ 
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  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
432,393,391 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของ CIG-W8 

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

เห็นดว้ย 378,530,966 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

 
วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น และ
ซกัถาม 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลามาประชุมและ
เสนอขอ้คิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่บรษิัท ซึ่งคณะกรรมการขอรบัไวพ้ิจารณาและขอขอบคณุอย่างสงู และขอปิดการประชมุ  

  
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
                                                                                            ประธานท่ีประชมุ 

                      (นายอารยี ์พุ่มเสนาะ) 
          
 
 
                                                  เลขานกุารบรษิัท 
                    (นางจนัทนก์ะพอ้  ดิสกลุ) 
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สรุปข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการทีค่วบคุมร่วมกัน 
 

                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2563 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน  

- รายไดจ้ากการขาย 828.38 

- รายไดจ้ากการบรกิาร 139.84 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 968.22 
ต้นทุนจากการด าเนินงาน (906.16) 
ก าไรขั้นต้น 62.06 

รายไดอ่ื้นๆ 8.99 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (146.41) 

ตน้ทนุทางการเงิน (19.48) 

ภาษีเงินได ้ 2.37 

ก าไร (ขาดทุน)  (129.99) 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลบริษัทใหญ่ 

ขอ้ 44. หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิให้

จ่ายเงินปันผล 

ขอ้ 45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า

บรษิัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ได  ้เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ใหค้ณะกรรมการรายงานให้

ที่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

ขอ้ 46. เมื่อบรษิัทหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บรษิัทจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี ้  

(ก) จ่ายเงินปันผลตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุม

คณะกรรมการลงมติอนมุตัิ 

(ข) แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และ  

(ค) โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพอ์ย่างนอ้ย 1 ครัง้  

ทัง้นี ้หุน้ท่ีบรษิัทเป็นเจา้ของหุน้เองนัน้ บรษิัทไม่มีสิทธิรบัเงินปันผล 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

 บริษัทไดก้ ำหนดนิยำมของ "กรรมกำรอิสระ" ใหส้อดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและแนวปฏบิตัิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เพ่ือสรำ้งควำมเช่ือมั่นแก่นกัลงทนุ และรกัษำสมดลุของกำรบริหำรจดักำรที่ดีดงันี ้ 
 กรรมการอิสระ หมำยถึงกรรมกำรผูซ้ึ่งเป็นอิสระจำกผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ และเป็นอิสระจำกควำมสมัพนัธอ่ื์นใด   ที่จะมำกระทบต่อกำรใช้
ดลุพินิจอย่ำงอิสระ และมีคณุสมบตัิ ดงัต่อไปนี ้ 

 (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำนที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือของผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ ไดร้บักำรแต่งตัง้ 

 (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง และ
บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ ำนำจควบคุม      หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้
อ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(3) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุม ในลกัษณะที่อำจ
เป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำ นำจควบคุมของผู้ที่มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ “ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ” ตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำร
คำ้ที่กระท ำเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเกี่ยวกบัสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณอ่ื์นท ำนองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสำมของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบ
ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ   ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี ้
ดงักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูมี้อ ำนำจควบคุม และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มี
นยั ผูมี้อ ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผู้
มีอ ำนำจควบคมุ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำร
เกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุม และ ไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย ผูมี้
อ ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อน
วนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ 

(6) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือ
หุน้รำยใหญ่ 

(7) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยั
ในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่ง
ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของ
บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย 

(8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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           เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6 

 

ประวัติกรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 
(พลต ารวจเอกปรุง  บุญผดุง) 

 
ชื่อ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

พลต ารวจเอกปรุง   บญุผดงุ                           
กรรมการอิสระ                 
72  ปี  
ไทย                                   

การศกึษา           -  ปรญิญาเอก ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (การบรหิารการพฒันา) 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Director Accreditation Program (DAP) 90/2011 
-  Role of the Chairman Program (RCP) 27/2012 
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 21/2015 
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 1/2016 
- Family Business Governance (FBG) 5/2016 
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  
   27/2016 
- Directors Certification Program (DCP) 240/2017 
- Risk Management Program Corporate Leaders (RCL) 6/2017 
- Financial Statements for Directors (FSD) 32/2017 
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ที่ 

6/2017 
- Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 240/2017 

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 13 พฤษภาคม 2554 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ -  10  ปี 
ประสบการณ ์ - หวัหนา้นายต ารวจราชส านกัประจ า  

- รองผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
- กรรมการสภา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
- ประธานกรรมการส่งเสรมิกิจการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
- อนกุรรมการขา้ราชการต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
- ประธานอนกุรรมการจรยิธรรม สภาผูแ้ทนราษฏร 

ต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน) - ที่ปรกึษามลูนิธิโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน 

- นายกสมาคมผูป้กครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสนุนัทา 
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การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขนั 
 / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษิัท 

-  ไม่มี   

การถือหุน้บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ณ   31 ธันวาคม  
2563                       

-  ไม่มี   

สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมด -  ไม่มี   
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไม่มี 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 -  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ  5  ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

- เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหน่ง - ท าหนา้ที่รว่มก าหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานต่าง ๆ ของบรษิัท 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ มี

คณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระตามที่ไดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับรษิัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 5 
 

 
 3 / 3 

 
 เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6 

 

ประวัติกรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

นางจันทนก์ะพ้อ  ดิสกุล 
 

ชื่อ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ 
สญัชาต ิ

นางจนัทนก์ะพ้อ  ดิสกุล 
กรรมการบรษิัท                                                 
54  ปี  
ไทย  

 
การศกึษา - ปรญิญาโท Financial/Economics/Business Administration 

Emporia State University, USA 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 60/2006 

- Company Secretary Program Class (CSP) 47/2012 
- Ethical Leadership Program (ELP) 1/2015 
- Director Certificate Program (DCP) 223/2016 
- Board Matters and Trends (BMT) 3/2017 

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 13 มีนาคม 2549 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ -  15  ปี   

ประสบการณ ์ - ผูจ้ดัการทั่วไป/ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด/ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ 
  บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิัท เดอ ละไม จ ากดั 

ต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น -  ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอื่น  (ที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน) -  กรรมการบรษิัท : บรษิัท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของ
บรษิัท 

-  ไม่มี 
 

การถือหุน้บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ณ 31  ธันวาคม  2563 - 705,768 หุน้ 

สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงทัง้หมด -  0.08% 

ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ช่คดีลหโุทษ -  ไม่มี 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 -  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ  4 ครัง้ จาก  5  ครัง้ 

ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหน่ง -  ท าหนา้ที่รว่มก าหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 
   และผลงานต่าง ๆ ของบรษิัท 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ -  คณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิารณาแลว้ เห็นว่า นางจนัทนก์ะพอ้   
   ดิสกลุ มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามที่ไดก้ าหนดไวต้าม 
  กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิัท   
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ขอ้มูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบทีบ่ริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

1. พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง 
ประเภทกรรมการ       :    กรรมการอิสระ /  
                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                         :    72  ปี 
สัญชาติ                    :    ไทย    
 
 

 

ทีอ่ยู่                                     :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา                       :   ปรญิญาเอก ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (การบรหิารการพฒันา) มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุนัทา 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     :    9  ปี   11  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2563 :  ไมมี่ 
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่ิจารณาในคร้ังนี ้    :  ไม่ม ี

ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
1. การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท / บรษิัทย่อย      :   ไม่เป็น 
2. การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับรษิัท / บรษิัทย่อย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้งหรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า        :   ไม่เป็น 
(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
(3) มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 

 
 

2.  นายทรงพล อันนานนท ์
ประเภทกรรมการ         :   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ                           :   49  ปี    
สัญชาติ                      :   ไทย 
 
 
 

 
 

ทีอ่ยู่                 :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา       :   Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     :   10  ปี   1  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2563 :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่ิจารณาในคร้ังนี ้    :  ไม่ม ี

ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
1. การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท / บรษิัทย่อย  :   ไม่เป็น 
2. การมีมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับรษิัท / บรษิัทย่อย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้งหรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า       :   ไม่เป็น 
2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
2.3 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือนนบัแต่วนัสิน้สุดของ
  รอบปีบญัชีของบรษิัท 
 ข้อ 32. การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากการประชมุสามญัประจ าปีใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั  
 
 ข้อ 33. การเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้อาจกระท าไดโ้ดย 
  (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อใดก็ไดห้รือ 
  (ข) ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่
   นอ้ยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเขา้ชื่อ
   กันท าหนังสือพรอ้มเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และ
   คณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการจดัใหม้ีการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือ
   จากผูถื้อหุน้  
 
 ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
  (ก) จดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
   พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
   พิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และ 
  (ข) จดัส่งหนงัสือนดัประชมุขา้งตน้ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 
  (ค) โฆษณาหนงัสือนดัประชมุขา้งตน้ในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  
 
 ข้อ 35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ท่าน หรือไม่
  นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่าย
  ไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ ทัง้นีหุ้น้ท่ีบรษิัทเป็นเจา้ของเองนัน้ไม่นบัเป็นองคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ 
  เมื่อล่วงเวลานดัของการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใดไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง และจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้มาร่วมประชมุยงัไม่ครบ
  เป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคแรก 
  (ก) ถา้เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ซึ่งไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป 
  (ข) ถา้เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ซึ่งมิไดเ้รียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหค้ณะกรรมการนดัประชุมใหม่โดยส่ง
   หนังสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม แต่ไม่ตอ้งโฆษณาหนงัสือนัดประชุมใน
   หนงัสือพิมพ ์ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคแรก 
 
 ข้อ 37. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
  (ก)  ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมา
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้ับหุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
   ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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  (ข) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อเอาคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
   มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหน่ึง 
  (1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
  (2) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
  (3) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่า เช่าซือ้หรือเช่าซือ้แบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมด

หรือบางส่วนท่ีส าคญั 
  (4) การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท 
  (5) การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
  (6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
  (7) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 
  (8) การออกหุน้กูต้ามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญัติ บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
  (9) การควบบรษิัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบญัญัติ บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรือ 
  (10) การเลิกบรษิัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญัติ บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
  (11) การออกหุน้เพื่อช าระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามมาตรา 54/1 ของ 
   พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
 
   

  ทั้งนี ้หุน้ที่บริษัทเป็นเจา้ของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

 
 

********************************* 



เอกสารแนบ 8 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องขอ้พึงปฏิบตัิส าหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็น
การสรา้งความเชื่อถือใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน
เป็นไปดว้ยความโปรง่ใสชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ บรษิัทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมสิีทธิเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้บรษิัทขอสงวนสิทธิที่
จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละราย
ตามที่บรษิัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา  
1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาติไทย  

(1) บัตรประจ าตัวของผู้ถือหุ้น (บตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน) 
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ  

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
2. นิติบคุคล  

2.1 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย  
(ก) หนังสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วนั โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย ์
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ  
(1) หนังสือรับรองนิติบคุคล 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้รับมอบฉันทะ 

 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้  ____________________________                                        เขียนที่     ___ 
  

                                 วนัที่   เดือน    พ.ศ.  ___ 
                                 
(1)   ขา้พเจา้ ______________________________________________________________________________ สญัชาติ_______________________ 
                                                                                                                                                                    
            อยู่บา้นเลขที ่ ________________________________________________________________________________________________________

                
            ____________________________________________________________________________________________________________________   

                 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                        หุน้  

                                           
 หุน้สามญั                          __     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสียง  
       

       
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  

 
 1.  พลต ารวจเอกปรุง  บญุผดงุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ    อาย ุ72 ปี  
          เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          ส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรือ 

 2.  นายทรงพล อนันานนท ์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     อาย ุ49 ปี    
          เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          ส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรือ 

 3.  ___________________________________________ อาย ุ __     ปี อยู่บา้นเลขที่   ____          
          
         ถนน  ต าบล/แขวง   _________  อ าเภอ/เขต    
 
         จงัหวดั      _รหสัไปรษณีย ์             

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น           
ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 
หมู่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร       

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้      
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที ่20 เมษายน 2563 

❑  เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 

❑  เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง  

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

❑  เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง        

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2564 

❑  เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง               

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

❑  เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
6.1 พล.ต.อ. ปรุง  บุญผดุง 

❑  เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

6.2 นางจันทนก์ะพ้อ  ดิสกุล 
 

❑  เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 บาท เป็น 432,394,341 บาท และ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

❑  เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

❑  เห็นดว้ย   ❑  ไม่เห็นดว้ย   ❑  งดออกเสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

 ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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  กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 

   ลงนาม       ผูม้อบฉนัทะ 
                                                            (                                                                )                 

 
 

   ลงนาม        ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                                                                                                  (                                                               )                  
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 

4. โปรดมอบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบฉันทะ หรือหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกับ

หนงัสือมอบฉนัทะฉบบันีด้ว้ย 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2564 ในวันอังคารที่  20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่  1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทมุธานี 12000 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย   
 

---------------------------------- 
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
  
 

   วาระท่ี  
  
  เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
  
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
  
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นดว้ย เสียง   ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง เสียง 
  
 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
  
 

            ลงชื่อ ............................................ผูม้อบฉนัทะ 
 (............................................) 
 วนัท่ี ............/............/.......... 
  
 

            ลงชื่อ ............................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (............................................) 
 วนัท่ี ............/............/.........   
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
วนัองัคำรที่ 20 เมษำยน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถื้อหุน้ 

เปิดลงทะเบยีน 

เวลำ 12.30 น. 
 

มำดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ ำตวั แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัผูม้อบและผูร้บัมอบฉนัทะ 

ลงนำมในใบลงทะเบียน 

เขำ้หอ้งประชมุ 

ประธำนเปิดกำรประชมุ 

(เวลำ 13.30 น.) 

ประธำนเสนอวำระกำรประชมุตำมล ำดบั 

กรณีที่มีผูค้ดัคำ้นหรืองดออกเสียงในวำระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส ำหรบัผูค้ดัคำ้นหรืองดออกเสียง) 

เจำ้หนำ้ที่เก็บบตัรลงคะแนน เฉพำะผูค้ดัคำ้นหรืองดออกเสียงและสรุปผลลงคะแนน 

ประธำนกล่ำวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชมุ จนครบทกุวำระ และจนกว่ำจะปิดกำรประชมุ 
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สถานทีจ่ัดการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 


