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สารบัญ 
 

เอกสารแนบ รายละเอียด 
 

1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 วนัท่ี 20 เมษำยน 2564 

2 สรุปขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงิน 

3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

4 ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ 

5 ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 

6 ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 

7 เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขำ้รว่มประชมุ 

8 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

8.1 ใบตอ่แบบมอบฉนัทะ 

9 ขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

10 ค ำประกำศคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

11 แผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
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       วนัท่ี  31 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย        
1. QR Code รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจ าปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ

ท่ี 2) 
2.  QR Code หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.              
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต  าบลบางคูวดั อ  าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 
วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2564 เมื่อวันที ่20 เมษายน 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิครบถว้นเหน็สมควรรบัรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที ่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2564 (สรุปขอ้มลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถกูตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้งบการเงิน  

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ท่ีซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บรษิัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบรษิัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงคา้ง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้งบการเงิน  บรษิัทฯ จงึไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดท้ัง้นี ้
ตามที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2565 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดผ่้านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไดผ่้านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกลเ้คียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 เท่ากบัปี 2564 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลังจากท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565         

 
 

 

   

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย        
1. QR Code รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจ าปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ

ท่ี 2) 
2.  QR Code หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.              
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต  าบลบางคูวดั อ  าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 
วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2564 เมื่อวันที ่20 เมษายน 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิครบถว้นเหน็สมควรรบัรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที ่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2564 (สรุปขอ้มลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถกูตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้งบการเงิน  

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ท่ีซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บรษิัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบรษิัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงคา้ง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้งบการเงิน  บรษิัทฯ จงึไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดท้ัง้นี ้
ตามที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2565 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกลเ้คียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 เท่ากับปี 2564 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลังจากท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565         
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เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้คา่ตอบแทนกรรมการบรษิัทและกรรมการตรวจสอบ 

วาระที ่5 พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี โดยไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ
ของผูส้อบบญัชีวา่ถูกตอ้งตามประกาศของ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จงึไดเ้สนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 
เพ่ือเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ นายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขท่ี 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ แห่งบรษิัท ส  านกังาน เอ เอ็ม ซี จ  ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปีบญัชี 2565 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ ์
และ/หรือ มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  
1,120,000 บาทตอ่ปี (ไม่รวมคา่บรกิารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ) 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ  ากดั ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบรษิัทไดเ้ห็นชอบแลว้ โดยมีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิใหน้ายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขท่ี 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ แห่งบรษิัท ส  านกังาน เอ เอ็ม ซี จ  ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปีบญัชี 2565 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ ์
และ/หรือ มีส่วนไดเ้สียกับบรษิัท/ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ซึ่งไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษัทในปีท่ีผ่านมา 4 รอบปีบญัชี โดยก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ) 
ตามท่ีบรษิัทผูส้อบบญัชีเสนอมา รายละเอียดการจ่ายเงินเก่ียวกบัคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีของบรษิัท ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 
56-1 One Report) หวัขอ้คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี  
ขอ้สงัเกต ผูส้อบบญัชีรายนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บรษิัทย่อยอีกดว้ย 

วาระที ่6 พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีกรรมการของบรษิัทฯ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ หนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด คือ 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

(1) นายอารีย ์  พุ่มเสนาะ  กรรมการบรษิัท 
(2) นายทวีศกัดิ์ หวงัก่อเกียรต ิ กรรมการบรษิัท 
(3) นายธีระ  พุ่มเสนาะ  กรรมการบรษิัท 

โดยบริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัทฯ เชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรบัการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายงั
บริษัท คณะกรรมการบรษิัทไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาใหส้อดคลอ้งกับ 
กลยทุธ ์ความเหมาะสม และทกัษะที่จ  าเป็นท่ียงัขาดอยู่ท่ีจะเป็นประโยชนส์ูงสดุแก่การด าเนินงานของบรษิัทฯ ตามองคป์ระกอบของกรรมการ
บรษิัท ประกอบกบัคณุสมบตั ิความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญแลว้ คณะกรรมการบรษิัท ไดเ้สนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการ 3 ทา่น 
ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งตอ่อีกวาระหนึ่ง ดงัรายละเอียดประวตัิฯ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 4 ดงันี ้

(1) นายอารีย ์  พุ่มเสนาะ  รองประธานกรรมการบรษิัท 
(2) นายทวีศกัดิ์ หวงัก่อเกียรต ิ กรรมการบรษิัท 
(3) นายธีระ  พุ่มเสนาะ  กรรมการบรษิัท 

 
 

 

   

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย        
1. QR Code รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจ าปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ

ท่ี 2) 
2.  QR Code หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.              
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต  าบลบางคูวดั อ  าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 
วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2564 เมื่อวันที ่20 เมษายน 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิครบถว้นเหน็สมควรรบัรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที ่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2564 (สรุปขอ้มลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถกูตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้งบการเงิน  

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ท่ีซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บรษิัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบรษิัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงคา้ง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้งบการเงิน  บรษิัทฯ จงึไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดท้ัง้นี ้
ตามที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2565 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดผ่้านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไดผ่้านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกลเ้คียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 เท่ากบัปี 2564 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลังจากท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565         



หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นัประจำำาปี 2565 05

 
 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการบรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายอารีย ์
พุ่มเสนาะ นายทวีศกัดิ์ หวงัก่อเกียรติ และนายธีระ พุ่มเสนาะ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง
ของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์  และมีคุณสมบัติอนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ อีกทัง้ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือเขา้มาใหพ้ิจารณาแตอ่ย่างไร ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องนีไ้ม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7    พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามและคณะกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามตา่ง ๆ (ถา้มี) 
 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ถอืหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 เน่ืองด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
เชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ไดห้ารือกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือแกปั้ญหาการจัดประชุมผูถื้ อหุน้ของ
บริษัทจดทะเบียน ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ณ ส านักงาน 
ก.ล.ต. นัน้ 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดต้ิดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงักล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอแนว
ปฏิบตัสิ  าหรบัผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มายงัทา่น ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีประวตัิการเดินทางไปยงั/มาจากประเทศท่ีมีความเส่ียง หรือตดิตอ่ใกลช้ิดกบับุคคลท่ีมีประวตัิการเดนิทางไปยงั/มา
จากประเทศท่ีมีความเส่ียง เป็นระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัประชุม หรือมีอาการท่ีอาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) กรุณาพิจารณามอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลอ่ืนตามความประสงคห์รือกรรมการอิสระของบริษัท เพ่ือเขา้รว่มประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ได ้ตามวิธีการท่ีไดก้  าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุ
ทา่นในการประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถส่งค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมไดล้่วงหนา้ 3 วนัท  าการ 
ตัง้แตว่นัท่ี 26 – 28 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ถงึ 18.00 น. ไดท้างอีเมลล ์secretary@cigpcl.com 

3. บริษัทไดจ้ดัใหมี้จุดคดักรองบริเวณหนา้หอ้งประชุม เพ่ือเฝ้าระวงั คดักรองและป้องกนัการแพร่ระบาดท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้ เพ่ือ
ความปลอดภยัและสุขอนามยัของผูเ้ขา้รว่มงานทกุท่าน จะตอ้งยินยอมใหบ้รษิัทฯตรวจหาเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ดว้ย ATK และใหแ้สดงหลกัฐาน
ยืนยนัการเขา้รบัวคัซีนตามเกณฑ ์(อย่างนอ้ยฉีดครบ 2 เข็ม นานกว่า 14 วนั) หรือใบยืนยนัการฉีดจากโรงพยาบาล หรือเอกสารยืนยนัจาก
หมอพรอ้ม (แอปพลิเคชั่นหมอพรอ้ม) 
 

 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตาม
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (เอกสารแนบ 8) และย่ืนตอ่บรษิัทฯ ก่อนเขา้รว่มประชมุ   
 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในเอกสารแนบ 5 เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้
 ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารและหลกัฐานมาแสดงเพ่ือลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชมุ   

 อนึ่ง บรษิัทฯ ไดก้  าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัองัคารท่ี 5 เมษายน 2565          

 
 

 

   

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย        
1. QR Code รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจ าปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ

ท่ี 2) 
2.  QR Code หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.              
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต  าบลบางคูวดั อ  าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 
วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2564 เมื่อวันที ่20 เมษายน 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิครบถว้นเหน็สมควรรบัรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที ่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2564 (สรุปขอ้มลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถกูตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้งบการเงิน  

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ท่ีซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บรษิัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบรษิัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงคา้ง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้งบการเงิน  บรษิัทฯ จงึไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดท้ัง้นี ้
ตามที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2565 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดผ่้านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไดผ่้านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกลเ้คียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 เท่ากบัปี 2564 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลังจากท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565         



บริิษััท ซีี.ไอ.กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน)06

 
 

 

 
     จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุน้โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.          
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี  1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต  าบลบางคูวดั อ  าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทมุธานี 12000 
 
 
                     ขอแสดงความนบัถือ 

 
พลต ารวจเอก 

 

 

 (ปรุง     บญุผดงุ) 
 ประธานกรรมการบรษิัท 
 บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  

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

 
 

 

   

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย        
1. QR Code รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจ าปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ

ท่ี 2) 
2.  QR Code หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.              
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต  าบลบางคูวดั อ  าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 
วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2564 เมื่อวันที ่20 เมษายน 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิครบถว้นเหน็สมควรรบัรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที ่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2564 (สรุปขอ้มลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถกูตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทไดเ้หน็ชอบแลว้ รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้งบการเงิน  

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ท่ีซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บรษิัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบรษิัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงคา้ง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หวัขอ้งบการเงิน  บรษิัทฯ จงึไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดท้ัง้นี ้
ตามที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2565 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดผ่้านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไดผ่้านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอา้งอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกลเ้คียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 เท่ากบัปี 2564 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลังจากท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565         
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หนา้ที่ 1 / 10 

เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 

 

หนา้ที่ 1 / 10 

เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 

 

หนา้ที่ 1 / 10 

เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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6. นายทรงพล  อนันานนท ์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 คน ดงันี้  
1. นายนฏิศวร ์ รอดเพชร   กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

ผูบ้ริหารระดบัสงูในสายงานบริหารที่เขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้ คือ นายวราวธุ อรุโณทยั กรรมการผูจ้ดัการและประธานสาย
งานบรหิารการเงินในกลุม่บรษัิท ขณะที่บรษัิทฯไมม่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษัิทฯ  จึงไดแ้ตง่ตัง้ใหม้ีผูต้รวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้คือ นายณฏัฐ์ ยอดวิศิษฏศ์กัดิ ์ผูร้บัมอบฉนัทะ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.    
 พลต ารวจเอกปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในที่ประชุม กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดม้า
เขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี  ้และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบวา่จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมา
ประชุมแทนรวม 32 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 359,619,125 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 41.58 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้สิน้ 
ซึง่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ จึงขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2563 
  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ตามส าเนาที่ไดจ้ดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการแกไ้ขรายงานการประชมุหรอืไม่ 

  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้คนใดตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็น  ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ รบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2563 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 วันที่ 20 
เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 359,886,602 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99997 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 123 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 267,600 หุน้ 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานใหท่ี้ประชมุไดท้ราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบรอ้ยแลว้  โดยบริษัทฯ ได้แสดง
รายละเอียดของขอ้มลูทางการเงินของบริษัทในปี 2563 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 หวัขอ้งบการเงิน ท่ีบริษัทไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้
แบบ QR Code พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

บรษัิทฯมอบหมายใหน้ายปิยะพจน ์แกว้จ าลอง ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน สรุปผลการด าเนินงานของ
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยในปี 2563 เพื่อท่ีประชมุรบัทราบอีกครัง้ ดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 
                                หน่วย : ล้านบาท  

แสดงการเปรยีบเทยีบ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ  
ประจ าปี 2563 และ 2562 

 
2563 
(1) 

2562 
(2) 

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

สินทรัพยห์มุนเวยีน 339.481 459.065 (26.049) 

สินทรัพยร์วม 874.755 1,021.746 (14.386) 

หนีส้ินหมุนเวยีน 434.116 454.571 (4.499) 

หนีส้ินรวม 512.348 528.611 (3.076) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 362.407 493.135 (26.510) 

รายได้รวม 968.218 1,466.633 (33.984) 

ต้นทุนขายและบริการ 906.160 1,411.990 (35.824) 

ก าไรข้ันต้น 62.058 54.644 13.568 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 65.218 69.499 (6.160) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 81.194 104.701 (22.452) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (129.999) (198.573) 34.533 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (0.1503) (0.2296) 34.538 

               
บรษัิทฯไดม้อบหมายใหน้างสาวรตันกมล พุม่เสนาะ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรรยายใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงภาพรวม

การด าเนินงานของบริษัทฯโดยสรุปดังนี ้ ปัจจุบันบริษัทฯมีธุรกิจ 2 ส่วน คือ ธุรกิจเครื่องปรบัอากาศ และเครื่องท าความเย็น 
(HVACR Business) และ ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง (Construction Business) 
 โดยธุรกิจเครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท าความเย็น แบง่ไดเ้ป็น 3 สว่นงาน ดงันี ้

1.) HVACR Manufacturing งานท่ีเก่ียวกบัการผลติชิน้สว่นอปุกรณเ์ครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท าความเย็น 
2.) M&E Service งานออกแบบระบบ และงานติดตัง้ระบบปรบัอากาศ, ระบบเครื่องปรบัอากาศขนาดใหญ่ (AHU), 

Chiller   
3.) High Performance Building Material Solutions ตวัแทนจ าหนา่ยผนงั หลงัคา แผน่ฉนวนส าเรจ็รูป ยี่หอ้ Kingspan 

รวมถึงผลติภณัฑอ์ื่น ๆ เช่น งาน facade ท ากรอบอาคารเนน้เรือ่งความสวยงาม เป็นตน้   
 ในปีที่ผา่นมาบรษัิทฯไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์รคระบาดโควิด 19 ท าใหย้อดขายลกูคา้ในประเทศในสว่นของ
เครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็นลดลง ที่ซึ่งเป็นผลมาจากงานโครงการตา่ง ๆ  ไดถ้กูเลื่อนออกไป แต่เนื่องดว้ยผลิตภณัฑ์
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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ของบรษัิทท่ีสามารถขายใหก้บัลกูคา้ไดห้ลากหลาย นอกเหนือจากผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่ง
ท าความเย็น ก็ยงัมีลกูคา้รายหลกัต่างประเทศที่เป็นผูป้ระกอบการเก่ียวกบัการขนสง่ เช่น ผูผ้ลิตตูค้อนเทนเนอรแ์ช่เย็น จึงท าให้
สดัสว่นการสง่ออกในปีที่ผา่นมาเติบโตมากขึน้ถึง 60% และในภาพรวมของปีนีบ้รษัิทฯก็ยงัไดร้บัออเดอรจ์ากลกูคา้ในประเทศและ
ตา่งประเทศมากขึน้ งานโครงการตา่งๆ ที่ถกูชลอจากปีก่อนหนา้ก็เริม่กลบัมาสั่งซือ้บา้งแลว้  
 ทัง้นีบ้ริษัทฯก็ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ต่อเนื่องมาตัง้แต่ปีก่อน  โดยเป็นผูผ้ลิตเครื่องฟอก
อากาศขนาดใหญ่ที่สามารถกรองฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน  2.5 ไมครอน (PM 2.5) และเนน้การออกแบบ solutions ประหยดั
พลงังาน และลดคา่ใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา  อีกทัง้ไดม้ีการปรบัระบบการบรหิารจดัการ และปรบัปรุงระบบ ERP ระบบการท างาน
ตา่ง ๆ ใหม้ีความคลอ่งตวัมากยิ่งขึน้ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความคืบหนา้ของการด าเนินการของบริษัทฯเก่ียวกบัการต่อตา้นทจุริต 
คอรร์ปัชั่นใหท่ี้ประชุมไดท้ราบว่า บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทจุริต คอรร์ปัชั่น (CAC) จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิฯ เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยมีระยะเวลา 3 ปี ที่ซึ่ง
จะครบก าหนดในเดือนพฤษภาคม 2564 นี ้และบริษัทฯ ไดด้  าเนินการขอต่ออายุการเป็นสมาชิกแลว้  ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบแบบประเมินตนเองจากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิฯ ซึง่จะประกาศผลการรบัรองในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 นี ้

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี  2563 และเสนอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชีรับ
อนญุาต และไดร้บัการพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบรอ้ยแลว้  และไดส้อบถามผูถื้อ
หุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 คณุเดือนเพ็ญ ค าตรงใจ ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บรษัิทฯมีแผนแกไ้ขผลขาดทนุอยา่งไร? 
นายวราวธุ อรุโณทยั กรรมการผูจ้ดัการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุม่บริษัท ตอบขอ้ซกัถาม

ดงันี ้เนื่องดว้ยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯเกิดผลขาดทนุจากธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งจากโครงการก่อสรา้งหลงัคาสวุรรณ
ภมิู ที่ซึ่งไดส้ง่มอบงานเรียบรอ้ยแลว้ตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2563 ท าใหบ้ริษัทฯรบัรูผ้ลขาดทนุไปแลว้ในปีท่ีผ่านมา 
อีกทัง้สถานการณโ์รคระบาดโควิด 19 ที่ยงัคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ไดส้ง่ผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม บริษัทฯก็ไดมี้
การด าเนินการลดคา่ใชจ้่ายประจ าลงใหไ้ดม้ากที่สดุ ส าหรบัธุรกิจหลกัของบรษัิทฯ ในการผลติคอยล ์และเครือ่งท า
ความเย็น ไดม้ีการปรบัปรุงโครงสรา้งตน้ทนุใหม่ โดยการบรหิารจดัการตน้ทนุในการผลติใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ 
ปรบัปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจกัรเพื่อลดการสญูเสีย และลดค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นตน้ จึงท าใหบ้ริษัทฯมีอตัรา
ก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ อีกทัง้ในปี 2564 นีบ้ริษัทก็ไดพ้ฒันาผลิตภัณฑใ์หม่ ที่คาดว่าจะท าใหย้อดขายเพ่ิมขึน้ และ
สามารถท าก าไรไดอ้ีกดว้ย 

  เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 2563 และ
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัการพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 และมีมติอนุมัติ        
งบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 359,886,602 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99997 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 123 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
  นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิท ทีเ่ห็นสมควรอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ที่ซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบวุ่า 
บรษัิทจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน แตเ่นื่องจากบรษัิทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสมคง
คา้ง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2563 หวัขอ้งบการเงิน บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดท้ัง้นีต้ามที่ระบุใน
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

  เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2563 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 359,886,725 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2564 
  นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ที่เห็นสมควรอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 ในวงเงินไมเ่กิน 8,000,000 
บาทต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2563 โดยก าหนดคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบีย้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษัทไดร้บัใน
ฐานะพนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท แมว้่าการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
เนื่องจากปัจจบุนับริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ไดผ้่าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัและสภาวะธุรกิจของบรษัิทแลว้ เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ โดยใน
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เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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ปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินใหแ้ก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบที่เขา้รว่มประชุมในแต่ละครัง้ และ
คา่ตอบแทนรายเดือนตามต าแหนง่ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,825,000 บาท รายละเอียด ดงันี ้
 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 
 ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 
ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท) 
จ านวนเงนิรวม 

(บาท) 
1. ในการท าหนา้ที่กรรมการบรษัิท 2,160,000.00 130,000.00 2,290,000.00 
2. ในการท าหนา้ที่กรรมการตรวจสอบ 480,000.00 55,000.00 535,000.00 

รวมทั้งสิน้ 2,640,000.00 185,000.00 2,825,000.00 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ  
ประจ าปี 2564 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 359,886,725 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 10000000. 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
  ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืก และ
เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 เพื่อเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 
ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั ไดแ้ก่ นายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์หรือ นางสาวประภาศรี 
ลีลาสภุา หรือนายนริศ เสาวลกัษณส์กุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ 
ผูส้อบบญัชีทา่นอื่นท่ี ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท
ประจ าปี 2564 โดยผูส้อบบญัชีดงักลา่วมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างาน ไม่มีความสมัพนัธห์รือรายการ
ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทแตอ่ยา่งใด 

       ขอ้สงัเกต ผูส้อบบญัชีรายนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บรษัิทยอ่ยอีกดว้ย 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี  2564 เป็นจ านวนเงิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชีของบริษัทในปี 2563 มี
รายละเอียดดงันี ้

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

รวม 1,120,000 

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

เมื่อไมม่คี  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบรษัิทปี 2564 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการน 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 2564 และ 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยที่ประชุมได้มีมตอินุมัติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดงันี ้

เห็นดว้ย 359,886,725 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิท ทีเ่ห็นสมควรอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการของบรษัิทฯ จ านวน 2 ทา่น ไดแ้ก่ พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ และ นางจนัทนก์ะพอ้ 
ดิสกลุ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ทัง้นีค้ณะกรรมการฯ ไดพ้ิจารณาแลว้วา่บคุคลที่ไดเ้สนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระ
ในครัง้นีค้ือ พล ที่ซึ่งด ารงต าแหน่งมาแลว้เป็นเวลา บญุผดงุ ปรุง.อ.ต.10 ปีต่อเนื่องกนั และจะด ารงต าแหน่งในวาระนีต้่ออีก 3 ปี 
รวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหนง่จนครบวาระรวมเป็นจ านวน 13 ปี  โดยกรรมการอิสระเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิที่สอดคลอ้งกบักลยุทธ์
ของบริษัท และทกัษะที่จ าเป็นที่เป็นประโยชนแ์ก่การด าเนินงานของบริษัทฯ อีกทัง้มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทแตอ่ยา่งใด  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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โดยคณะกรรมการบริษัทไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม  ที่จะเป็น
ประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงานของบรษัิทฯ ตามองคป์ระกอบของกรรมการบรษัิท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรูค้วามสามารถ
ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญแลว้  อีกทัง้คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการเสนอช่ือกรรมการเพื่อทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลงตาม
วาระ ดงันี ้: 

1. บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็ปไซดข์องบริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอช่ือผูท้ี่มีคุณสมบติัเหมาะสม
ส าหรบัต าแหนง่กรรมการ ทัง้นี ้ ไมม่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้มา 

2. ใหก้รรมการท่ีพน้วาระไดแ้จง้ความจ านงเพื่อรบัการเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทตอ่ 

  ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2564 จ านวน 2 ทา่น ไดแ้ก ่
(1) พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ กรรมการอิสระ 
(2) นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ  กรรมการบรษัิท  

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

  เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมซึง่ออกตามวาระในปี 
2564 โดยเสนอใหล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีงดออกเสยีง  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2564 
จ านวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง 2. นางจันทนก์ะพ้อ ดิสกุล 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทใ์นการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

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

เห็นดว้ย 359,886,402 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99991 
ไมเ่ห็นดว้ย 200 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00006 
งดออกเสยีง 123 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

(2) นางจนัทนก์ะพ้อ  ดิสกุล   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 359,886,602 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99997 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 123 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม  648,590,086.50 บาท เป็น 
432,394,341 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน . 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ  ดงันี ้สืบเนื่องจาก CIG-W8 ที่หมดอาย ุตามรายละเอียด
แสดงดงันี ้
 
 
 
 
 
และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทนุจดทะเบียนที่ช าระแลว้ของบริษัทในปัจจบุนั  คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหน้ าเสนอที่ประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 บาท เป็น 432,394,341 บาท 
โดยการตัดหุน้สามัญท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 432,391,491 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยแกไ้ขเป็นดงันี ้ 
ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน          432,394,341 บาท สีร่อ้ยสามสบิสองลา้นสามแสนเกา้หมื่นสีพ่นัสามรอ้ยสีส่บิเอ็ดบาท 
 แบง่ออกเป็น          864,788,682 หุน้ แปดรอ้ยหกสบิสีล่า้นเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพนัหกรอ้ยแปดสบิสองหุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ             

0.50   
บาท หา้สบิสตางค ์

 โดยแยกออกเป็น   
 หุน้สามญั              864,788,682 หุน้ แปดรอ้ยหกสบิสีล่า้นเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพนัหกรอ้ยแปดสบิสองหุน้ 
 หุน้บรุมิสทิธิ ไมม่ี   

 
  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม  
648,590,086.50 บาท เป็น 432,394,341 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้  4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 
บาท เป็น 432,394,341 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 432,391,491 หุ้น           
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน และอนุมัติแก้ไข
หนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

เห็นดว้ย 359,886,602 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99997 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 123 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

 
 

การลดทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้นคงเหลือ 
(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

CIG-W8 หุน้สามญั 432,391,491 0.50 216,195,745.50 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น และ
ซกัถาม 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ เพ่ือพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาประชมุและ
เสนอขอ้คิดเห็นตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิท ซึง่คณะกรรมการขอรบัไวพ้ิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  

  
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก             ประธานท่ีประชมุ 
                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
          
 
                                                  เลขานกุารบรษัิท 
                    (นางจนัทนก์ะพอ้  ดิสกลุ) 
 

 

หนา้ที่ 1 / 10 

เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 

 

หนา้ที่ 1 / 10 

เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
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 
  ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุนางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุติัในวาระนัน้ ๆ ส าหรบั 
ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได  ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บั
เจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบุช่ือ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไม่ตรงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม  6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 6 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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เอกสารแนบ 2 

 

สรุปข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

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

                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2564 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน  
- รายไดจ้ากการขาย 989.53 
- รายไดจ้ากการบรกิาร 109.18 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 1,098.71 
ต้นทุนจากการด าเนินงาน (970.70) 
ก าไรข้ันต้น 128.01 
รายไดอ่ื้นๆ 8.74 
ก าไรจากการซือ้สินทรพัยใ์นราคาต ่ากวา่มลูคา่ยตุธิรรม 0.60 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร (193.09) 
ผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (44.10) 
ตน้ทนุทางการเงิน (26.32) 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม (0.23) 
ผลขาดทนุจากสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ (20.34) 
ภาษีเงินได ้ 4.38 
ก าไร (ขาดทุน)  (142.13) 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
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เอกสารแนบ 3 

 

 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลบริษัทใหญ่ 

ขอ้ 44. หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิให้
จ่ายเงินปันผล 

ขอ้ 45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า
บรษัิทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ได  ้เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ใหค้ณะกรรมการรายงานให้
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ขอ้ 46. เมื่อบรษัิทหรอืคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บรษัิทจะตอ้งด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) จ่ายเงินปันผลตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือที่ประชุม
คณะกรรมการลงมติอนมุตัิ 

(ข) แจง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้ และ  
(ค) โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพอ์ยา่งนอ้ย 1 ครัง้  

ทัง้นี ้หุน้ท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของหุน้เองนัน้ บรษัิทไมม่ีสทิธิรบัเงินปันผล 

 

เอกสารแนบ 3 
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ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 
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สญัชาต ิ

นายอารยี ์  พุม่เสนาะ                                                                           
กรรมการ                                                   
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การศกึษา -  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาวทิยาการจดัการ  
   จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 14/2006 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 8/2009   

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี   
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- ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท วี แอนด ์เอ ไฮเทค จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท ปฐพีรซีอรส์เซส จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท อิลลสัโตร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ขวานทองประปาไทย จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เวลไวส ์แคร ์จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไออารพ์ี จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี การประปา จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท โกโซเชียล จ ากดั 
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เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายอารีย ์ พุ่มเสนาะ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายอารยี ์  พุม่เสนาะ                                                                           
กรรมการ                                                   
66 ปี  
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาวทิยาการจดัการ  
   จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 14/2006 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 8/2009   

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี   
ประสบการณ ์ - ประธานกรรมการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษัิท ศิรกร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ ซี แสควร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ เรยีลเอสเตท จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิ เอ เอส เอ การช่าง จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท วี แอนด ์เอ ไฮเทค จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท ปฐพีรซีอรส์เซส จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท อิลลสัโตร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ขวานทองประปาไทย จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เวลไวส ์แคร ์จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไออารพ์ี จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี การประปา จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท โกโซเชียล จ ากดั 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายอารีย ์ พุ่มเสนาะ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายอารยี ์  พุม่เสนาะ                                                                           
กรรมการ                                                   
66 ปี  
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาวทิยาการจดัการ  
   จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 14/2006 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 8/2009   

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี   
ประสบการณ ์ - ประธานกรรมการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษัิท ศิรกร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ ซี แสควร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ เรยีลเอสเตท จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิ เอ เอส เอ การช่าง จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท วี แอนด ์เอ ไฮเทค จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท ปฐพีรซีอรส์เซส จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท อิลลสัโตร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ขวานทองประปาไทย จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เวลไวส ์แคร ์จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไออารพ์ี จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี การประปา จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท โกโซเชียล จ ากดั 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี 
      

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 31 ธนัวาคม 2564 

-  หุน้สามญั จ านวน 109,287,800 หุน้ (นบัรวมจ านวนหุน้ของคูส่มรส) 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด - หุน้สามญั  12.64%    
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 -  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ  5 ครัง้ จาก  5  ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ -  ท าหนา้ที่รว่มก าหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบรษัิท 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้ เห็นวา่ นายอารยี ์ พุม่เสนาะ        

  มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามที่ไดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายที่ 
  เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับรษัิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี 
      

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 31 ธนัวาคม 2564 

-  หุน้สามญั จ านวน 109,287,800 หุน้ (นบัรวมจ านวนหุน้ของคูส่มรส) 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด - หุน้สามญั  12.64%    
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 -  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ  5 ครัง้ จาก  5  ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ -  ท าหนา้ที่รว่มก าหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบรษัิท 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้ เห็นวา่ นายอารยี ์ พุม่เสนาะ        

  มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามที่ไดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายที่ 
  เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับรษัิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี 
      

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 31 ธนัวาคม 2564 

-  หุน้สามญั จ านวน 109,287,800 หุน้ (นบัรวมจ านวนหุน้ของคูส่มรส) 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด - หุน้สามญั  12.64%    
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 -  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ  5 ครัง้ จาก  5  ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ -  ท าหนา้ที่รว่มก าหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบรษัิท 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้ เห็นวา่ นายอารยี ์ พุม่เสนาะ        

  มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามที่ไดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายที่ 
  เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับรษัิท 
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เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายทวีศักดิ ์ หวังก่อเกียรต)ิ 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ                           
กรรมการ                                                 
69  ปี 
ไทย 

การศกึษา           -  ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยีและการจดัการอตุสาหกรรม  
   จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
  ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี 
ประสบการณ ์ -  กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท เดอ ละไม จ ากดั 
ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) - กรรมการ บรษัิท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ขวานทองประปาไทย จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไออารพ์ี จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี   

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 31 ธนัวาคม 2564 

-  หุน้สามญั  จ านวน 30,500,000 หุน้ (นบัรวมจ านวนหุน้ของคูส่มรส) 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด - หุน้สามญั 3.53%  
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 -  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ  5  ครัง้ จาก  5 ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ -  ท าหนา้ที่รว่มก าหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบรษัิท 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ นายทวีศกัดิ ์หวงักอ่เกียรติ 

  มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามที่ไดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายที่  
  เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับรษัิท 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายอารีย ์ พุ่มเสนาะ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายอารยี ์  พุม่เสนาะ                                                                           
กรรมการ                                                   
66 ปี  
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาวทิยาการจดัการ  
   จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 14/2006 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 8/2009   

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี   
ประสบการณ ์ - ประธานกรรมการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษัิท ศิรกร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ ซี แสควร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ เรยีลเอสเตท จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิ เอ เอส เอ การช่าง จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท วี แอนด ์เอ ไฮเทค จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท ปฐพีรซีอรส์เซส จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท อิลลสัโตร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ขวานทองประปาไทย จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เวลไวส ์แคร ์จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไออารพ์ี จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี การประปา จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท โกโซเชียล จ ากดั 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายอารีย ์ พุ่มเสนาะ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายอารยี ์  พุม่เสนาะ                                                                           
กรรมการ                                                   
66 ปี  
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาวทิยาการจดัการ  
   จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 14/2006 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 8/2009   

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี   
ประสบการณ ์ - ประธานกรรมการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษัิท ศิรกร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ ซี แสควร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ เรยีลเอสเตท จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิ เอ เอส เอ การช่าง จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท วี แอนด ์เอ ไฮเทค จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท ปฐพีรซีอรส์เซส จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท อิลลสัโตร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ขวานทองประปาไทย จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เวลไวส ์แคร ์จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไออารพ์ี จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี การประปา จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท โกโซเชียล จ ากดั 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายทวีศักดิ ์ หวังก่อเกียรต)ิ 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ                           
กรรมการ                                                 
69  ปี 
ไทย 

การศกึษา           -  ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยีและการจดัการอตุสาหกรรม  
   จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
  ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี 
ประสบการณ ์ -  กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท เดอ ละไม จ ากดั 
ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) - กรรมการ บรษัิท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ขวานทองประปาไทย จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไออารพ์ี จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี   

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 31 ธนัวาคม 2564 

-  หุน้สามญั  จ านวน 30,500,000 หุน้ (นบัรวมจ านวนหุน้ของคูส่มรส) 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด - หุน้สามญั 3.53%  
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 -  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ  5  ครัง้ จาก  5 ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ -  ท าหนา้ที่รว่มก าหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบรษัิท 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ นายทวีศกัดิ ์หวงักอ่เกียรติ 

  มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามที่ไดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายที่  
  เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับรษัิท 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายทวีศักดิ ์ หวังก่อเกียรต)ิ 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ                           
กรรมการ                                                 
69  ปี 
ไทย 

การศกึษา           -  ปรญิญาตร ีคณะเทคโนโลยีและการจดัการอตุสาหกรรม  
   จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
  ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี 
ประสบการณ ์ -  กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท เดอ ละไม จ ากดั 
ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) - กรรมการ บรษัิท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ขวานทองประปาไทย จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไออารพ์ี จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี   

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 31 ธนัวาคม 2564 

-  หุน้สามญั  จ านวน 30,500,000 หุน้ (นบัรวมจ านวนหุน้ของคูส่มรส) 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด - หุน้สามญั 3.53%  
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 -  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ  5  ครัง้ จาก  5 ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ -  ท าหนา้ที่รว่มก าหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบรษัิท 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ นายทวีศกัดิ ์หวงักอ่เกียรติ 

  มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามที่ไดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายที่  
  เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับรษัิท 

 
 
 
 
 



บริิษััท ซีี.ไอ.กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน)22

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายธีระ  พุ่มเสนาะ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายธีระ   พุม่เสนาะ                                                    
กรรมการ                                                    
64 ปี 
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาโท M.B.A.(เกียรตินิยม) สาขาการตลาด 
   จากสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - หลกัสตูร Director Accreditation Program ( DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
   ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี 
ประสบการณ ์ -  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

-   กรรมการ บรษัิท เอวีวี จ ากดั  
-  กรรมการ บรษัิท เอ ซี สแควร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั 
-  กรรมการ บรษัิท นอรท์อีสต ์คอนซลัแตนส ์จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น(ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) -  กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

-  กรรมการ บรษัิท เอ็มดกิส ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
-  กรรมการและเลขานกุาร กลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งปรบัอากาศและ 
   ท าความเย็น สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
-  กรรมการ บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท กรนีเนอรคิ จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ (ดา้นการบรหิารจดัการ) ส านกังานพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี 

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 31 ธนัวาคม 2564 

-  หุน้สามญั  จ านวน 12,000,000  หุน้ (นบัรวมจ านวนหุน้ของคูส่มรส) 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด - หุน้สามญั  1.39% 
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 -  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ  5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายอารีย ์ พุ่มเสนาะ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายอารยี ์  พุม่เสนาะ                                                                           
กรรมการ                                                   
66 ปี  
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาวทิยาการจดัการ  
   จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 14/2006 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 8/2009   

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี   
ประสบการณ ์ - ประธานกรรมการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษัิท ศิรกร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ ซี แสควร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ เรยีลเอสเตท จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิ เอ เอส เอ การช่าง จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท วี แอนด ์เอ ไฮเทค จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท ปฐพีรซีอรส์เซส จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท อิลลสัโตร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ขวานทองประปาไทย จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เวลไวส ์แคร ์จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไออารพ์ี จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี การประปา จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท โกโซเชียล จ ากดั 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายอารีย ์ พุ่มเสนาะ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายอารยี ์  พุม่เสนาะ                                                                           
กรรมการ                                                   
66 ปี  
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาวทิยาการจดัการ  
   จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 14/2006 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 8/2009   

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี   
ประสบการณ ์ - ประธานกรรมการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษัิท ศิรกร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ ซี แสควร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ เรยีลเอสเตท จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิ เอ เอส เอ การช่าง จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท วี แอนด ์เอ ไฮเทค จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท ปฐพีรซีอรส์เซส จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท อิลลสัโตร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ขวานทองประปาไทย จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เวลไวส ์แคร ์จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไออารพ์ี จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี การประปา จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท โกโซเชียล จ ากดั 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายธีระ  พุ่มเสนาะ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายธีระ   พุม่เสนาะ                                                    
กรรมการ                                                    
64 ปี 
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาโท M.B.A.(เกียรตินิยม) สาขาการตลาด 
   จากสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - หลกัสตูร Director Accreditation Program ( DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
   ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี 
ประสบการณ ์ -  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

-   กรรมการ บรษัิท เอวีวี จ ากดั  
-  กรรมการ บรษัิท เอ ซี สแควร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั 
-  กรรมการ บรษัิท นอรท์อีสต ์คอนซลัแตนส ์จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น(ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) -  กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

-  กรรมการ บรษัิท เอ็มดิกส ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
-  กรรมการและเลขานกุาร กลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งปรบัอากาศและ 
   ท าความเย็น สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
-  กรรมการ บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท กรนีเนอรคิ จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ (ดา้นการบรหิารจดัการ) ส านกังานพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี 

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 31 ธนัวาคม 2564 

-  หุน้สามญั  จ านวน 12,000,000  หุน้ (นบัรวมจ านวนหุน้ของคูส่มรส) 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด - หุน้สามญั  1.39% 
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 -  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ  5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายธีระ  พุ่มเสนาะ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายธีระ   พุม่เสนาะ                                                    
กรรมการ                                                    
64 ปี 
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาโท M.B.A.(เกียรตินิยม) สาขาการตลาด 
   จากสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - หลกัสตูร Director Accreditation Program ( DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
   ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี 
ประสบการณ ์ -  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

-   กรรมการ บรษัิท เอวีวี จ ากดั  
-  กรรมการ บรษัิท เอ ซี สแควร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั 
-  กรรมการ บรษัิท นอรท์อีสต ์คอนซลัแตนส ์จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น(ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) -  กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

-  กรรมการ บรษัิท เอ็มดกิส ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
-  กรรมการและเลขานกุาร กลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งปรบัอากาศและ 
   ท าความเย็น สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
-  กรรมการ บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท กรนีเนอรคิ จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ (ดา้นการบรหิารจดัการ) ส านกังานพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี 

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 31 ธนัวาคม 2564 

-  หุน้สามญั  จ านวน 12,000,000  หุน้ (นบัรวมจ านวนหุน้ของคูส่มรส) 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด - หุน้สามญั  1.39% 
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 -  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ  5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายธีระ  พุ่มเสนาะ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายธีระ   พุม่เสนาะ                                                    
กรรมการ                                                    
64 ปี 
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาโท M.B.A.(เกียรตินิยม) สาขาการตลาด 
   จากสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - หลกัสตูร Director Accreditation Program ( DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
   ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี 
ประสบการณ ์ -  กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

-   กรรมการ บรษัิท เอวีวี จ ากดั  
-  กรรมการ บรษัิท เอ ซี สแควร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั 
-  กรรมการ บรษัิท นอรท์อีสต ์คอนซลัแตนส ์จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น(ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน) -  กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

-  กรรมการ บรษัิท เอ็มดกิส ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
-  กรรมการและเลขานกุาร กลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งปรบัอากาศและ 
   ท าความเย็น สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
-  กรรมการ บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท กรนีเนอรคิ จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ (ดา้นการบรหิารจดัการ) ส านกังานพิพิธภณัฑ์
เกษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี 

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 31 ธนัวาคม 2564 

-  หุน้สามญั  จ านวน 12,000,000  หุน้ (นบัรวมจ านวนหุน้ของคูส่มรส) 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด - หุน้สามญั  1.39% 
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2564 -  เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ  5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
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เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายอารีย ์ พุ่มเสนาะ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายอารยี ์  พุม่เสนาะ                                                                           
กรรมการ                                                   
66 ปี  
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาวทิยาการจดัการ  
   จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 14/2006 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 8/2009   

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี   
ประสบการณ ์ - ประธานกรรมการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษัิท ศิรกร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ ซี แสควร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ เรยีลเอสเตท จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิ เอ เอส เอ การช่าง จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท วี แอนด ์เอ ไฮเทค จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท ปฐพีรซีอรส์เซส จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท อิลลสัโตร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ขวานทองประปาไทย จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เวลไวส ์แคร ์จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไออารพ์ี จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี การประปา จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท โกโซเชียล จ ากดั 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

 
ประวัตกิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 

(นายอารีย ์ พุ่มเสนาะ) 
 

ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายอารยี ์  พุม่เสนาะ                                                                           
กรรมการ                                                   
66 ปี  
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาวทิยาการจดัการ  
   จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ผา่นหลกัสตูรอบรมของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 27/2004   
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 14/2006 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 8/2009   

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 16 กมุภาพนัธ ์2547 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  18  ปี   
ประสบการณ ์ - ประธานกรรมการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บรษัิท ศิรกร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ ซี แสควร ์เอน็เนอรย์ี่ จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เอ เอส เอ เรยีลเอสเตท จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิ เอ เอส เอ การช่าง จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- ประธานกรรมการ บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท วี แอนด ์เอ ไฮเทค จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท สยามเรลเวย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท ปฐพีรซีอรส์เซส จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท อิลลสัโตร จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ขวานทองประปาไทย จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท เวลไวส ์แคร ์จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไออารพ์ี จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี การประปา จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จ ากดั 
- กรรมการ บรษัิท โกโซเชียล จ ากดั 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ -  ท าหนา้ที่รว่มก าหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 
   และผลงานตา่ง ๆ ของบรษัิท 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้ เห็นวา่ นายธีระ  พุม่เสนาะ        
   มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามที่ไดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายที ่
   เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับรษัิท 

 

เอกสารแนบ 4 
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6) 

   

ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ -  ท าหนา้ที่รว่มก าหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 
   และผลงานตา่ง ๆ ของบรษัิท 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้ เห็นวา่ นายธีระ  พุม่เสนาะ        
   มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามที่ไดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายที ่
   เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับรษัิท 
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เอกสารแนบ 5 
 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบทีบ่ริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

1. พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง 
ประเภทกรรมการ       :    กรรมการอิสระ /  
                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                         :    73  ปี 
สัญชาติ                    :    ไทย    
 
 

 

ทีอ่ยู ่                                    :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา                       :   ปรญิญาเอก ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (การบรหิารการพฒันา) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     :    10  ปี   11  เดือน 
การถือหุน้บริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2564 :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในครั้งนี ้    :  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
1. การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษัิท / บรษัิทย่อย      :   ไม่เป็น 
2. การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับรษัิท / บรษัิทยอ่ย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

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

 
 

2.  นายทรงพล อันนานนท ์
ประเภทกรรมการ         :   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ                           :   50  ปี    
สัญชาติ                      :   ไทย 
 
 
 

 
 

ทีอ่ยู ่                :  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     :   11  ปี   1  เดือน 
การถือหุน้บริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2564 :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในครั้งนี ้    :  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 

1. การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษัิท / บรษัิทย่อย  :   ไม่เป็น 
2. การมีมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับรษัิท / บรษัิทย่อย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้งหรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า       :   ไม่เป็น 
2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
2.3 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 

 

เอกสารแนบ 5 
 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบทีบ่ริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

1. พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง 
ประเภทกรรมการ       :    กรรมการอิสระ /  
                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                         :    73  ปี 
สัญชาติ                    :    ไทย    
 
 

 

ทีอ่ยู ่                                    :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา                       :   ปรญิญาเอก ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (การบรหิารการพฒันา) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     :    10  ปี   11  เดือน 
การถือหุน้บริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2564 :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในครั้งนี ้    :  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
1. การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษัิท / บรษัิทย่อย      :   ไม่เป็น 
2. การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับรษัิท / บรษัิทยอ่ย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

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

 
 

2.  นายทรงพล อันนานนท ์
ประเภทกรรมการ         :   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ                           :   50  ปี    
สัญชาติ                      :   ไทย 
 
 
 

 
 

ทีอ่ยู ่                :  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     :   11  ปี   1  เดือน 
การถือหุน้บริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2564 :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในครั้งนี ้    :  ไม่ม ี
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1. การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษัิท / บรษัิทย่อย  :   ไม่เป็น 
2. การมีมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับรษัิท / บรษัิทย่อย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้งหรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า       :   ไม่เป็น 
2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
2.3 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 

 

เอกสารแนบ 5 
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เอกสารแนบ 6 

 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 ข้อ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
  รอบปีบญัชีของบรษัิท 
 ข้อ 32. การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากการประชมุสามญัประจ าปีใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั  
 
 ข้อ 33. การเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้อาจกระท าไดโ้ดย 
  (ก) คณะกรรมการซึง่จะเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อใดก็ไดห้รอื 
  (ข) ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่
   นอ้ยกว่า 25 ทา่นซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดเขา้ช่ือ
   กันท าหนังสือพรอ้มเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และ
   คณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการจดัใหม้ีการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือ
   จากผูถื้อหุน้  
 
 ข้อ 34. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
   พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อ
   พิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และ 
  (ข) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุขา้งตน้ไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 
  (ค) โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุขา้งตน้ในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั  
 
 ข้อ 35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ท่าน หรือไม่
  นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่าย
  ไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ทัง้นีหุ้น้ท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองนัน้ไมน่บัเป็นองคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ 
  เมื่อลว่งเวลานดัของการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใดไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง และจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้มารว่มประชมุยงัไม่ครบ
  เป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคแรก 
  (ก) ถา้เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ซึง่ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป 
  (ข) ถา้เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ซึง่มิไดเ้รยีกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหค้ณะกรรมการนดัประชุมใหม่โดยสง่
   หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม แต่ไม่ตอ้งโฆษณาหนงัสือนดัประชุมใน
   หนงัสอืพิมพ ์ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคแรก 
 
 ข้อ 37. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  (ก)  ในกรณีปกติ ใหถื้อเอาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) ซึ่งมา
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
   ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

เอกสารแนบ 6 
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 ข้อ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
  รอบปีบญัชีของบรษัิท 
 ข้อ 32. การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากการประชมุสามญัประจ าปีใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั  
 
 ข้อ 33. การเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้อาจกระท าไดโ้ดย 
  (ก) คณะกรรมการซึง่จะเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อใดก็ไดห้รอื 
  (ข) ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่
   นอ้ยกว่า 25 ทา่นซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดเขา้ช่ือ
   กันท าหนังสือพรอ้มเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และ
   คณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการจดัใหม้ีการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือ
   จากผูถื้อหุน้  
 
 ข้อ 34. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
   พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อ
   พิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และ 
  (ข) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุขา้งตน้ไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 
  (ค) โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุขา้งตน้ในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั  
 
 ข้อ 35. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ท่าน หรือไม่
  นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
  ไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ทัง้นีหุ้น้ท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองนัน้ไมน่บัเป็นองคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ 
  เมื่อลว่งเวลานดัของการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใดไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง และจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้มารว่มประชมุยงัไม่ครบ
  เป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคแรก 
  (ก) ถา้เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ซึง่ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป 
  (ข) ถา้เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ซึง่มิไดเ้รยีกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหค้ณะกรรมการนดัประชุมใหม่โดยสง่
   หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม แต่ไม่ตอ้งโฆษณาหนงัสือนดัประชุมใน
   หนงัสอืพิมพ ์ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคแรก 
 
 ข้อ 37. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  (ก)  ในกรณีปกติ ใหถื้อเอาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) ซึ่งมา
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
   ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
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เอกสารแนบ 6 

 

  (ข) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อเอาคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
   มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 
  (1) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
  (2) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
  (3) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่า เช่าซือ้หรือเช่าซือ้แบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททัง้หมด

หรอืบางสว่นท่ีส าคญั 
  (4) การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท 
  (5) การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
  (6) การแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
  (7) การเพิ่มทนุหรอืการลดทนุ 
  (8) การออกหุน้กูต้ามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญตัิ บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
  (9) การควบบรษัิทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบญัญตัิ บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรอื 
  (10) การเลกิบรษัิทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญตัิ บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
  (11) การออกหุน้เพื่อช าระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามมาตรา 54/1 ของ 
   พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
 
   

  ทัง้นี ้หุน้ที่บริษัทเป็นเจา้ของหุน้เองนัน้ บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

 
 

********************************* 
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เอกสารแนบ 7 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุน้หรือผู้แทนของผู้ถอืหุน้ทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องขอ้พึงปฏิบติัส าหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็น
การสรา้งความเช่ือถือใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน
เป็นไปดว้ยความโปรง่ใสชอบธรรม และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ บรษัิทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐาน
แสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมสีทิธิเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธิที่
จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละราย
ตามที่บรษัิทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา  
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย  

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

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ  

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

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
2. นิติบุคคล  

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย ์
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้รับมอบฉันทะ 

 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืน่เอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
 

เอกสารแนบ 7 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุน้หรือผู้แทนของผู้ถอืหุน้ทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องขอ้พึงปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็น
การสรา้งความเช่ือถือใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน
เป็นไปดว้ยความโปรง่ใสชอบธรรม และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ บรษัิทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐาน
แสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมสีทิธิเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธิที่
จะผ่อนผนัการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละราย
ตามที่บรษัิทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา  
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย  

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

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ  

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

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
2. นิติบุคคล  

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย ์
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้รับมอบฉันทะ 

 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยืน่เอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
 



บริิษััท ซีี.ไอ.กริ๊�ป จำำ�กัด (มห�ชน)28
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  ____________________________                                        เขียนที่     ___ 
  

                                 วนัที่   เดือน    พ.ศ.  ___ 
                                 
(1)   ขา้พเจา้ ______________________________________________________________________________ สญัชาต_ิ______________________ 
                                                                                                                                                                    
            อยูบ่า้นเลขที ่ ________________________________________________________________________________________________________

                
            ____________________________________________________________________________________________________________________   

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

 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม                        หุน้  

                                           
 หุน้สามญั                          __     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสียง  

       
       
(3)  ขอมอบฉันทะให ้  

 
 1.  พลต ารวจเอกปรุง  บญุผดงุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ    อาย ุ73 ปี  
          เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          สว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรอื 

 2.  นายทรงพล อนันานนท ์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     อาย ุ50 ปี    
          เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          สว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรอื 

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น           
ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัศกุรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ส  านกังานใหญ่ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู ่
7 ถนนบางควูดั ต  าบลบางควูดั อ  าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร       

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้      
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวันที ่20 เมษายน 2564 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  ____________________________                                        เขียนที่     ___ 
  

                                 วนัที่   เดือน    พ.ศ.  ___ 
                                 
(1)   ขา้พเจา้ ______________________________________________________________________________ สญัชาต_ิ______________________ 
                                                                                                                                                                    
            อยูบ่า้นเลขที ่ ________________________________________________________________________________________________________

                
            ____________________________________________________________________________________________________________________   

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

 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม                        หุน้  

                                           
 หุน้สามญั                          __     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสียง  

       
       
(3)  ขอมอบฉันทะให ้  

 
 1.  พลต ารวจเอกปรุง  บญุผดงุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ    อาย ุ73 ปี  
          เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          สว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรอื 

 2.  นายทรงพล อนันานนท ์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     อาย ุ50 ปี    
          เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          สว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรอื 

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น           
ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัศกุรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ส  านกังานใหญ่ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู ่
7 ถนนบางควูดั ต  าบลบางควูดั อ  าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร       

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้      
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวันที ่20 เมษายน 2564 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง  

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง        

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2565 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง               

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
6.1 นายอารีย ์ พุ่มเสนาะ 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

6.2 นายทวีศักดิ์  หวังก่อเกียรติ 
 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

6.3 นายธีระ  พุ่มเสนาะ 
 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
 ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้้ รบัมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2564 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง  

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง        

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2565 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง               

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
6.1 นายอารีย ์ พุ่มเสนาะ 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

6.2 นายทวีศักดิ์  หวังก่อเกียรติ 
 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

6.3 นายธีระ  พุ่มเสนาะ 
 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
 ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้้ รบัมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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  กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 

   ลงนาม       ผูม้อบฉันทะ 
                                                            (                                                                )                 

  

   ลงนาม        ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                                                                                                  (                                                               )                  
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บั

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
4. โปรดมอบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบฉันทะ หรือหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มกับ

หนงัสือมอบฉันทะฉบบันีด้ว้ย 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

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

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัศกุรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังาน
ใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี 
12000 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย   
 

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

   วาระท่ี  
   
  เห็นดว้ย เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
  
  เห็นดว้ย เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นดว้ย เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นดว้ย เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
  
 
            ลงช่ือ ............................................ผูม้อบฉนัทะ 
 (............................................) 
 วนัท่ี ............/............/.......... 
  
 
            ลงช่ือ ............................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (............................................) 
 วนัท่ี ............/............/.........   
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

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

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัศกุรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังาน
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---------------------------------- 
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นดว้ย เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
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 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
  
 
            ลงช่ือ ............................................ผูม้อบฉนัทะ 
 (............................................) 
 วนัท่ี ............/............/.......... 
  
 
            ลงช่ือ ............................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (............................................) 
 วนัท่ี ............/............/.........   
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 
บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 
วนัศกุรท่ี์ 29 เมษำยน 2565 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถื้อหุน้ 

เปิดลงทะเบยีน 

เวลำ 12.30 น. 
 

มำดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ ำตวั แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัผูม้อบและผูร้บัมอบฉนัทะ 

ลงนำมในใบลงทะเบียน 

เขำ้หอ้งประชมุ 

ประธำนเปิดกำรประชมุ 

(เวลำ 13.30 น.) 

ประธำนเสนอวำระกำรประชมุตำมล ำดบั 

กรณีที่มีผูค้ดัคำ้นหรอืงดออกเสยีงในวำระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส  ำหรบัผูค้ดัคำ้นหรอืงดออกเสยีง) 

เจำ้หนำ้ที่เก็บบตัรลงคะแนน เฉพำะผูค้ดัคำ้นหรอืงดออกเสยีงและสรุปผลลงคะแนน 

ประธำนกลำ่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ จนครบทกุวำระ และจนกวำ่จะปิดกำรประชมุ 
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เจำ้หนำ้ที่เก็บบตัรลงคะแนน เฉพำะผูค้ดัคำ้นหรอืงดออกเสยีงและสรุปผลลงคะแนน 

ประธำนกลำ่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ จนครบทกุวำระ และจนกวำ่จะปิดกำรประชมุ 
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เอกสารแนบ 10 

 

ค าประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั้งที ่1/2565 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ใหค้วำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล จึงขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนีใ้หท้่ำน
ทรำบเพ่ือเป็นกำรปฏิบตัติำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีการเก็บรวบรวม 
บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน ไดแ้ก่ ช่ือ นำมสกุล ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท์ ภำพถ่ำย เลขบตัร

ประจ ำตวัประชำชน เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์ขอ้มลูเก่ียวกบักำรใชง้ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมำยเลขไอพี (IP Address) 
(กรณีกำรรบัชมกำรประชมุทำงออนไลน)์ 

บรษิัทฯ จะมีกำรบนัทกึและถ่ำยทอดภำพและเสียงในกำรประชมุนี ้เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยและประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 
ในกรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ บรษิัทฯ จ ำเป็นตอ้งขอส ำเนำบตัรประชำชนของผูถื้อหุน้ ซึง่อำจมีขอ้มลูศำสนำอนัเป็นขอ้มลูส่วนบุคคลท่ี

มีควำมอ่อนไหวปรำกฏอยู่ในบตัรประชำชน และบรษิทัฯ ไม่มีควำมประสงคจะ์เก็บขอ้มลูดงักล่ำว โดยทำ่นเจำ้ของขอ้มลูสำมำรถปิดทบึขอ้มลู
ส่วนนัน้ได ้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจำกเจำ้ของขอ้มลูโดยตรงจะด ำเนินกำรเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมวตัถุประสงค์ ท่ีระบุไวโ้ดยแจง้ชดั ทัง้นี ้

บรษิัทฯ อำจรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดร้บัมำจำกแหล่งอื่น ไดแ้ก่ นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์หรือศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (TSD) 
เฉพำะในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นดว้ยวธีิกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเรียกประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2565 

รวมถึงจดัใหมี้กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้งัท่ี 1/2565 ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล
ของท่ำนและผูท่ี้ท่ำนกล่ำวอำ้งถึง ตำมท่ีพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใหอ้  ำนำจในกำรเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ไดร้บั
ควำมยินยอม เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบรษิทัฯ หรือของบคุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืน หรือกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยของบรษิัทฯ 

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิทัฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบคุคลซึง่ไดร้ะบไุวใ้นค ำประกำศฉบบันี ้
ในกรณีท่ีไม่สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มูลไวต้ำมระยะเวลำท่ีอำจ

คำดหมำยไดต้ำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยคุวำมตำมกฎหมำยทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 
5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐำนะที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลท่ำนมีสิทธิตำมที่ก  ำหนดไวโ้ดยพระรำชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 รวมถึง

สิทธิต่ำง ๆ ซึ่งอำจรวมถึง สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงและรบัขอ้มลูส่วนบุคคล  สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลให้
ถกูตอ้ง สิทธิในกำรขอใหล้บหรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบุคคล
ตำมวธีิกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด สิทธิรอ้งเรียน และสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัตน 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น 
บริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งท  ำงำนร่วมกับ   

บริษัทฯ เพ่ือด  ำเนินตำมวัตถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ในในค ำประกำศฉบบันีเ้ท่ำท่ีจ ำเป็น เช่น ผูใ้หบ้ริกำรระบบเทคโนโลยี หน่วยงำนก ำกับดูแล 
หน่วยงำนภำครฐัหรือค  ำสั่งเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้อ  ำนำจ 

7. วธิีการตดิต่อ  
ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตำมช่องทำง

ดงัต่อไปนี ้: บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท เลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 ถนนบำงควูดั ต  ำบลบำงควูดั อ  ำเภอเมืองปทมุธำนี 
จงัหวดัปทมุธำนี 12000 อีเมล: secretary@cigpcl.com 
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1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีการเก็บรวบรวม 
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บรษิัทฯ อำจรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไดร้บัมำจำกแหล่งอื่น ไดแ้ก่ นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์หรือศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (TSD) 
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รวมถึงจดัใหมี้กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้งัท่ี 1/2565 ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล
ของท่ำนและผูท่ี้ท่ำนกล่ำวอำ้งถึง ตำมท่ีพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใหอ้  ำนำจในกำรเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ไดร้บั
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4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
บรษิทัฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบคุคลซึง่ไดร้ะบไุวใ้นค ำประกำศฉบบันี ้
ในกรณีท่ีไม่สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มูลไวต้ำมระยะเวลำท่ีอำจ

คำดหมำยไดต้ำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยคุวำมตำมกฎหมำยทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 
5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐำนะที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบคุคลท่ำนมีสิทธิตำมที่ก  ำหนดไวโ้ดยพระรำชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 รวมถึง

สิทธิต่ำง ๆ ซึ่งอำจรวมถึง สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงและรบัขอ้มลูส่วนบุคคล  สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลให้
ถกูตอ้ง สิทธิในกำรขอใหล้บหรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบุคคล
ตำมวธีิกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด สิทธิรอ้งเรียน และสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัตน 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น 
บริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งท  ำงำนร่วมกับ   

บริษัทฯ เพ่ือด  ำเนินตำมวัตถุประสงคท่ี์ไดแ้จง้ในในค ำประกำศฉบบันีเ้ท่ำท่ีจ ำเป็น เช่น ผูใ้หบ้ริกำรระบบเทคโนโลยี หน่วยงำนก ำกับดูแล 
หน่วยงำนภำครฐัหรือค  ำสั่งเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้อ  ำนำจ 

7. วธิีการตดิต่อ  
ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตำมช่องทำง

ดงัต่อไปนี ้: บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท เลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 ถนนบำงควูดั ต  ำบลบำงควูดั อ  ำเภอเมืองปทมุธำนี 
จงัหวดัปทมุธำนี 12000 อีเมล: secretary@cigpcl.com 
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