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ที่ CIG 004/2565 
 
    28 กมุภาพนัธ ์2565 

เร่ือง : แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 1/2565 

เรียน : กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย :  แบบ F24-1 
 
 ตามที่คณะกรรมการบรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 1/2565 
ขึน้ในวันอาทิตยท์ี่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 4 อาคารส านกังานใหญ่ ซี.ไอ.กรุ๊ป       
ต.บางควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 โดยบรษัิทฯ ขอแจง้มติที่ประชมุฯ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. มีมติรบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564  
2. มีมติรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถกูตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบแลว้ 

3. มีมติงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ที่ซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบวุา่ 
บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน  แต่เนื่องจากบริษัทฯ 
ยงัคงมียอดขาดทนุสะสมคงคา้ง บรษัิทฯจึงไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได  ้

4. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจ านวนเงินเท่ากับปี 2564 คือเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
8,000,000 บาท และอนมุตัิคา่เบีย้ประชมุกรรมการในอตัรา 5,000 บาทตอ่ทา่นตอ่ครัง้ และคา่เบีย้ประชมุ
กรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาทตอ่ทา่นตอ่ครัง้ 

5. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิให ้นายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์
หรอื นางสาวประภาศร ีลลีาสภุา หรอื นายนรศิ เสาวลกัษณส์กลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4663 และ 
4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแห่งบริษัท ส านกังาน     
เอ เอ็ม ซี จ ากดั ประจ าปีบญัชี 2565 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอตัราค่าตอบแทนเป็นจ านวน
เงินไมเ่กิน 1,120,000 บาท 

6. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่ตอ้งออก
ตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ มีรายนามตอ่ไปนี ้

(1) นายอารยี ์  พุม่เสนาะ กรรมการบรษัิท 
(2) นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรติ กรรมการบรษัิท 
(3) นายธีระ  พุม่เสนาะ กรรมการบรษัิท 



 

 2 / 4 

7. มีมติอนุมตัิแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่ตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง มี
รายนามตอ่ไปนี ้ 

(1) พล.ต.อ.ปรุง     บญุผดงุ          ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(2) นายทรงพล      อนันานนท ์      กรรมการตรวจสอบ  
(3) นายนฎิศวร ์      รอดเพชร        กรรมการตรวจสอบ  

8. มีมติใหก้ าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศกุรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั 
ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดยมีวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ดงันี ้
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2564 
วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 

และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (บญัชีก าไรขาดทนุ) สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด ำเนนิงำนประจ าปี 2564 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และคา่เบีย้ประชมุประจ าปี 2565 
วาระท่ี 5 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2565 
วาระท่ี 6 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี 7 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 

 
     และใหก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที่ 5 เมษายน 
2565  
 
 
 
      จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                               (นายอารยี ์  พุม่เสนาะ) 
                 ประธานกรรมการบรหิาร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

 F 24-1 

แบบแจง้รายชือ่และขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
       ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษัิท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่27 กมุภาพันธ ์

2565 ไดม้มีตดิงัตอ่ไปนี้ 

  

 ตอ่วาระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ               พล.ต.อ. ปรุง  บญุผดงุ 

กรรมการตรวจสอบ                         นายทรงพล    อนันานนท ์   
                                   กรรมการตรวจสอบ                        นายนฎศิวร ์    รอดเพชร 

 
      วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี โดยใหม้ผีล ณ วนัที ่ 25 มนีาคม 2565     

 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกอบดว้ย : 

 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.อ.ปรุง   บญุผดงุ   วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื  2 ปี - เดอืน 
 2. กรรมการตรวจสอบ  นายทรงพล     อนันานนท ์  วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื  2 ปี - เดอืน 

 3. กรรมการตรวจสอบ  นายนฎศิวร ์     รอดเพชร    วาระการด ารงต าแหน่งคงเหลอื  2 ปี - เดอืน 

 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ์ 
 
 พรอ้มนีไ้ดแ้นบหนังสอืรับรองประวตัขิองกรรมการตรวจสอบจ านวน  -  ทา่นมาดว้ย  โดยกรรมการตรวจสอบ

ล าดับที ่ 3  มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมขีอบเขต หนา้ที ่และความรบัผดิชอบตอ่คณะกรรมการบรษิทั ดงัตอ่ไปนี ้
 

 1.สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพยีงพอโดยการ
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารทีรั่บผดิชอบจัดท ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและ

ประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ   ใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเ่ห็นวา่จ าเป็น
และเป็นเรือ่งส าคัญในระหวา่งการตรวจสอบบญัชขีองบรษัิทก็ได ้

 

 2.สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน ( Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกับผูส้อบบัญชโีดยไมม่ฝ่ีายจัดการ

เขา้ร่วมประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจน
ใหค้วามเห็นชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้  โยกยา้ย  เลกิจา้งหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดที่

รับผดิชอบเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน 

 
 3.สอบทานการปฏบิัตงิานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 
 

 4.พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษัิท และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว โดยค านงึถงึความน่าเชือ่ถอื ความเพยีงพอของทรัพยากร 

และปรมิาณงานตรวจสอบของส านักงานสอบบัญช ีรวมถงึประสบการณ์ของบคุลากรทีไ่ดรั้บมอบหมายใหท้ า

การตรวจสอบบญัชขีองบรษัิท 
 

 5.พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไป
ตามกฏหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นีเ้พือ่ใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิท 

 
                 6.จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท ซึง่

รายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ รายงานดงักลา่วจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูล
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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                             -  ความเห็นเกีย่วกับความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษัิท 
                             -  ความเห็นเกีย่วกับความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 

                             -  ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผูต้รวจสอบบัญช ี และเหตผุลทีเ่ชือ่วา่ผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 
        เหมาะสมทีจ่ะไดรั้บการแตง่ตัง้ตอ่ไปอกีวาระหนึง่ 

    -  ความเห็นเกีย่วกับการปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยข์อ้ก าหนดของ 

       ตลาดหลักทรัพย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิของบรษัิท 
    -  ความเห็นเกีย่วกับรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

    -  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 
       แตล่ะทา่น 

    -  ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฏบตัร  

       (charter)  
    -  รายงานอืน่ทีเ่ห็นวา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละ 

       ความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
 

 7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ดว้ย เชน่ ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง   ทบทวนการปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณทางธรุกจิของผูบ้รหิาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้รหิารของบรษัิทในรายงานส าคญั ๆ ทีต่อ้งเสนอตอ่

สาธารณชนตามทีก่ฎหมายก าหนด ไดแ้ก ่บทรายงานและและการวเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 
 

 
บรษิทัขอรบัรองตอ่ตลาดหลกัทรพัยด์งันี ้

1. กรรมการตรวจสอบมคีณุสมบัตคิรบถว้นตามหลักเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
2. ขอบเขต หนา้ที ่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขา้งตน้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีต่ลาด

หลกัทรัพยก์ าหนด 
 

 

 
 

   ลงชือ่..................................................กรรมการ 
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