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สารบัญ 

 

เอกสารแนบ รายละเอียด 

1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 วนัท่ี 29 เมษำยน 2565 

2 สำรสนเทศเก่ียวกบักำรโอนกิจกำรบำงสว่น 

3 ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 

4 ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 

5 เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขำ้รว่มประชมุ 

6 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

6.1 ใบตอ่แบบมอบฉนัทะ 

7 ขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

8 ค ำประกำศคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

9 แผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
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       วนัท่ี  11 กรกฎาคม 2565 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย        

1.  QR Code หนงัสือเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 
 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมวสิามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 18 สิงหาคม 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 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที ่29 เมษายน 2565 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิครบถว้นเหน็สมควรรบัรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที ่ 2 พิจารณาอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ให้กับ บริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจ ี     
บลูโซลูช่ันส ์จ ากัด) 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ใหก้ับบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จ  ากัด) 
เน่ืองจากการโอนกิจการบางส่วนโดยการโอนธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น และส่วนประกอบของ
เครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็น ใหก้ับบริษัทย่อยครัง้นี ้เป็นไปเพ่ือแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจใหมี้ความชัดเจนซึ่งจะช่วยใหก้าร
บรหิารความเส่ียงในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เพ่ือสรา้งธุรกิจท่ียั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเน่ือง เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเ นินกิจการ
และการบริหารงาน รวมทัง้เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท  ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) รายละเอียดสารสนเทศเก่ียวกบัการโอนกิจการบางส่วนตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 2 

วาระที ่3 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามและคณะกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามตา่ง ๆ (ถา้มี) 

 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตาม
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (เอกสารแนบ 6) และย่ืนตอ่บรษิัทฯ ก่อนเขา้รว่มประชมุ   
 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้
 ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารและหลกัฐานมาแสดงเพ่ือลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชมุ   

 อนึ่ง บรษิัทฯ ไดก้  าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัจนัทรท่ี์ 25 กรกฎาคม 2565          
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     จงึขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 18 สิงหาคม 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 
 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ถอืหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2565 เน่ืองด้วยการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ 
เชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ไดห้ารือกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือแกปั้ญหาการจัดประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษัทจดทะเบียน ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ณ ส านักงาน 
ก.ล.ต. นัน้ 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอ       
แนวปฏิบตัสิ  าหรบัผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 มายงัทา่น ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีประวตัิการเดินทางไปยงั/มาจากประเทศท่ีมีความเส่ียง หรือตดิตอ่ใกลช้ิดกบับุคคลท่ีมีประวตัิการเดนิทางไปยงั/มา
จากประเทศท่ีมีความเส่ียง เป็นระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัประชุม หรือมีอาการท่ีอาจสงสยัว่าจะเป็นโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) กรุณาพิจารณามอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลอ่ืนตามความประสงคห์รือกรรมการอิสระของบริษัท 
เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ได ้ตามวธีิการท่ีไดก้  าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชมุ ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุทา่นในการประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถส่งค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมไดล้่วงหนา้ 3 วนัท  าการ 
ตัง้แตว่นัท่ี 15 – 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ถงึ 18.00 น. ไดท้างอีเมลล ์secretary@cigpcl.com 

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

 

mailto:secretary@coilinter.com
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เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

วันศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2565 
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 
  ประชุมเมื่อวันศุกรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากัด 
(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 หรอื งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงเห็นดว้ย
เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อวา่ที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระ
นัน้ ๆ ส าหรบั ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได ้โดยส่งบตัรลงคะแนน
ลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม เนื่องดว้ยป้องกนัความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใชไ้มโครโฟน ขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ตอ้งการ
สอบถาม เขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัใหพ้รอ้มระบช่ืุอ-นามสกุล และสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ โดยบริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่
เก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  ส  าหรบัค าถามอื่น ๆ บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ทิธิดว้ย และเพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยูใ่นเวลาอนัสมควร ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไมต่รงกบั
วาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 3 คน ผูส้อบบญัชี 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 7 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 
7. นายนฏิศวร ์  รอดเพชร  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
           -ไมม่ี- 

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรอืง  ประธานสายงานบรหิารการเงินในกลุม่บรษัิท 
2. นายบรรณชั   นาคพนัธ ์  กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางสาวรตันกมล พุม่เสนาะ  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการชุดยอ่ย  

บรษัิทฯไมม่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษัิทฯ จึงไดแ้ตง่ตัง้ใหม้ีผูต้รวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้คือ นางลดัดาวรรณ ขจรวิทย ์ผูถื้อหุน้ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.    
 พลต ารวจเอกปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดม้า
เขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบวา่จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมา
ประชุมแทนรวม 25 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 322,930,309 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 37.34 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้สิน้ 
ซึง่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ จึงขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2564 
  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ตามส าเนาที่ไดจ้ดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการแกไ้ขรายงานการประชมุหรอืไม่ 

  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้คนใดตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็น ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ รบัรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2564 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 20 
เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดว้ย 322,930,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบรอ้ยแลว้  โดยบริษัทฯ ได้แสดง
รายละเอียดของขอ้มูลทางการเงินของบริษัทในปี 2564 ไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 หวัขอ้งบการเงิน (หนา้ที่ 
132) ที่บรษัิทไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้แบบ QR Code พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

บริษัทฯมอบหมายใหน้ายบรรณชั นาคพนัธ ์กรรมการผูจ้ดัการ สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและบรษัิทยอ่ยใน
ปี 2564 เพื่อท่ีประชมุรบัทราบอีกครัง้ ดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2564 เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 
                  หน่วย : ล้านบาท  

แสดงการเปรยีบเทยีบ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ  
ประจ าปี 2564 และ 2563 

 
2564 
(1) 

2563 
(1) 

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

สินทรัพยห์มุนเวยีน 362.254 339.481 6.708 

สินทรัพยร์วม 864.324 874.755 (1.192) 

หนีส้ินหมุนเวยีน 559.728 434.116 28.935 

หนีส้ินรวม 624.554 512.348 21.900 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 239.770 362.407 (33.840) 

รายได้รวม 1,098.709 964.364 13.931 

ต้นทุนขายและบริการ 970.698 906.160 7.122 

ก าไรข้ันต้น 128.011 58.204 119.935 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 69.990 61.364 14.057 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 123.101 112.398 9.522 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (142.133) (129.999) (9.334) 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (0.1641) (0.1503) (9.182) 

               
บรษัิทฯไดม้อบหมายใหน้างสาวรตันกมล พุม่เสนาะ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรรยายใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงภาพรวม

การด าเนินงานของบริษัทฯโดยสรุปดงันี ้ ธุรกิจหลกัของบริษัท คือ ธุรกิจเครื่องปรบัอากาศ และเครื่องท าความเย็น (HVACR 
Business) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ดงันี ้1.) งานที่เก่ียวกับการผลิตชิน้ส่วนอุปกรณเ์ครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็น  
(HVACR Manufacturing) 2.)  งานออกแบบระบบและติดตัง้ระบบปรบัอากาศขนาดใหญ่ (M&E Solutions) และ 3.)  ตัวแทน
จ าหนา่ยผนงั หลงัคา แผน่ฉนวนส าเรจ็รูป ยี่หอ้ Kingspan รวมถึงการออกแบบและติดตัง้ครบวงจร (High Performance Building 
Material Solutions)  
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 ในปีที่ผา่นมาบรษัิทฯไดพ้ฒันาและออกผลติภณัฑใ์หม ่ดงันี ้
1. ผลิตภณัฑเ์ครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ (Air Purifier) ที่สามารถติดตัง้ไดท้ัง้กบัระบบ Fresh Air, ระบบ Mixed 

Air และระบบ Exhaust เหมาะส าหรบัทกุการใชง้านในอาคาร เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สนามบิน และอาคาร
พาณิชย ์เป็นตน้ ซึง่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน TIS.1516-2549, ISO 9001:2015 

2. ผลิตภณัฑเ์คลือบสาร HERESITE P-413 ซึ่งเป็นสารเคลือบป้องกนัการกดักรอ่นที่น  ามาใชใ้นผลิตภณัฑค์อยล์ 
เครื่องท าความเย็นที่มีการกัดกร่อนสงู เช่น แท่นขุดเจาะน า้มนั โดยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
บรษัิทฯไดร้บัการรบัรองแตเ่พียงรายเดียวเทา่นัน้ 

3. ผลิตภณัฑผ์นงัและหลงัคา Brand “Loova” ไดต้่อยอดจากงานผนงัที่ไดเ้ริ่มด าเนินการไวก้่อนหนา้แลว้ จึงท าให้
บรษัิทฯ มีวตัถดุิบที่ใชใ้นการผลติ เป็นวสัดทุี่มีประสทิธิภาพและเนน้ความสวยงามซึง่เป็นจดุแข็งของผลติภณัฑน์ี ้ 

 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑเ์ครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น มาอยา่งต่อเนื่อง จึงเป็นท่ี
ยอมรบัของผูป้ระกอบการ ซึง่ผลติภณัฑค์อยลข์องบรษัิทเป็นชิน้สว่นหลกัในระบบปรบัอากาศและเครือ่งท าความเย็น ที่ถกูน ามาใช้
ใน Hyper Market, Cold Storage, หอ้งเย็น/หอ้งแช่แข็ง, ศนูยก์ระจายสินคา้, หา้งสรรพสินคา้, ออฟฟิศ, Commercial Building 
และ shopping mall เป็นตน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีผลิตภณัฑป์ระเภทเครื่องกรองอากาศ (Air Purifier) ที่ใชใ้นโรงพยาบาล, หอ้ง 
Lab และ หอ้ง cleanroom อีกดว้ย ในการบริหารจัดการบริษัทไดพ้ัฒนาระบบ ERP ใหม้ีการจัดเก็บขอ้มูลผ่านระบบคลาวด์ 
(Cloud) บนเซอรฟ์เวอร ์เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานยิ่งขึน้  ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับรางวัลระดับ Bronze Medal 
Ecovadis ของการจดัระดบัการปฏิบตัิงานดา้นความยั่งยืน อีกดว้ย 

แมว้่าสถานการณโ์รคระบาดโควิด 19 ที่ยงัคงระบาดอยู่อยา่งตอ่เนื่อง แต่ยอดขายของบริษัทในธุรกิจนีก็้ยงัเติบโต
อยา่งตอ่เนื่องโดยปีที่ผา่นมามีอตัราการเตบิโต 6.1% บรษัิทค านงึถึงความเสีย่งตา่ง ๆ  ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานจงึมี
การทบทวนแผนงานและกลยุทธ์ดา้นต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ เช่นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากตน้ทุนวตัถุดิบ เช่น ทองแดง 
อลมูิเนียม และโลหะต่าง ๆ ที่มีความผนัผวนตลอดเวลาตามราคาตลาดโลก และอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ จึงได้
ก าหนดราคาขายแบบก าหนดราคาตามตน้ทนุ (cost plus pricing) ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุวตัถดุิบ จดัการบริหารการจดัซือ้ และ
วัตถุดิบคงคลงัดว้ยการใช้ big data เป็นตน้ ในภาคการส่งออกมีแนวโนม้ที่จะเติบโตมากขึน้ แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากติดปัญหาขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์อีกทัง้คา่ขนสง่ก็มีอตัราสงูขึน้สง่ผลถึงราคาขายที่สงูขึน้ 

ขณะที่ในสว่นของงานก่อสรา้งและงานโครงการต่าง ๆ มีแนวโนม้ที่ดีขึน้ เนื่องจากงานที่ถกูเลื่อนออกไปก็สามารถ
กลบัมาด าเนินการตอ่ได ้

บรษัิทฯไดม้อบหมายใหน้างสาวฉนัทช์นา รตัโนภาส ที่ปรกึษาดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์บรรยายใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถงึ
แนวโนม้ของธุรกิจโดยสรุปได ้ดงันี ้จากสภาวะการณใ์นปัจจบุนัของทั่วโลกและในประเทศก่อใหเ้กิดอปุสรรคมากมายในการขยาย
ตลาดรวมถึงการสรา้งความมั่นคงยั่งยืนของธุรกิจปัจจุบัน บริษัทฯจึงเล็งเห็นว่าจ าเป็นตอ้งมีการปรบัตวั เนื่องดว้ยศักยภาพ 
ประสบการณแ์ละช่ือเสยีงของบรษัิทสามารถตอ่ยอดและเพิ่มโอกาสได้อีกมาก ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งศกึษาถึงวิธีการปรบัเปลีย่นซึ่งมี
หลากหลายแนวทางเพื่อใหส้อดคลอ้งและสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงของตลาด ความตอ้งการของผูบ้รโิภค สภาพภมูิศาสตร์
ทั่วโลก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเบือ้งตน้มุ่งเนน้แนวทางที่สอดคลอ้งกบัจดุแข็งของบรษัิท เช่น การตอ่
ยอดเขา้สู่ธุรกิจบริหารจัดการดา้นพลงังานและการประหยดัพลงังานแบบครบวงจร, ธุรกิจงานวิศวกรรมจัดซือ้จดัจา้งและการ
รบัเหมาก่อสรา้ง โดยใชศ้กัยภาพดา้น HVACR และก่อสรา้ง นอกจากนีด้ว้ยปัจจบุนัธุรกิจดา้นโลจิสติก มีสว่นส าคญัตอ่ธุรกิจของ
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บรษัิทและบรษัิทตา่ง ๆ ทั่วไป กอปรกบัมีการเติบโตอยา่งมากในธุรกิจดงักลา่ว รวมไปถึงการเปลีย่นถ่ายจากรถขนสง่ที่ใชพ้ลงังาน
น า้มนั ไปสู ่แก๊ส NGV และก าลงัมุ่งสู่ใชพ้ลงังานไฟฟ้า ดว้ยศกัยภาพและเครือข่ายของบริษัทฯไมใ่ช่เรื่องยากที่จกัเขา้เป็นผู้เลน่ใน
สว่นใดสว่นหนึ่งที่กลา่วมานัน้ อย่างไรก็ตามการจดัการองคก์รเพื่อใหม้ีศกัยภาพมากขึน้ก็ถือเป็นหวัใจส าคญั จึงน่าจะเป็นปีแห่ง
การเปลี่ยนแปลงที่บริษัทฯจักพิจารณาถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทไดเ้ขา้ลงทุนไวใ้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วมว่าจักยังสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดและสามารถสรา้งผลประโยชนใ์หไ้ดห้รือไม่ อย่างไร หากไม่สามารถตอบโจทยด์งักล่าวได้ 
บรษัิทฯจกัด าเนินการท่ีเหมาะสมตอ่ไปเพื่อลดความเสีย่งของการลงทนุอีกดว้ย 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความคืบหนา้ของการด าเนินการของบริษัทฯเก่ียวกบัการต่อตา้นทจุริต 
คอรร์ปัชั่นใหท้ี่ประชุมไดท้ราบว่า บริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
คอรร์ปัชั่น (CAC) มาตัง้แต่ปี 2561 โดยมีระยะเวลา 3 ปี ครบก าหนดในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ไดด้  าเนินการขอต่ออายุ
การเป็นสมาชิก และไดผ้่านการรบัรองจากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิฯ ใหต้่ออายฯุออกไปอีก 3 ปีเรียบรอ้ยแลว้ โดยจะครบ
อายกุารรบัรองในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2567   

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 และเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชีรับ
อนญุาต และไดร้บัการพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อ
หุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นางสาวเบญญาลกัษณ ์นกัพาณิชย ์ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามดงันี ้

1.) ขอทราบจ านวนเงินลงทนุในบรษัิท ฟา้ขวญัทิพย ์จ ากดั ? 
นายปิยะพจน ์แกว้จ าลอง ที่ปรกึษาดา้นบญัชีและการเงิน ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้บริษัทฯลงทนุในบริษัท ฟ้า

ขวญัทิพย ์จ ากดั ผ่านบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั) ดว้ยจ านวนเงินลงทนุรวมทัง้สิน้ 70.75 ลา้น
บาท โดยเป็นมลูค่าของที่ดินและอาคารโรงงานระหวา่งก่อสรา้ง ปัจจบุนัมลูค่ายุติธรรมตามรายงานประเมินราคา
เท่ากบั 51.18 ลา้นบาท ซึ่งมีราคาทนุสงูกวา่มลูคา่ยตุิธรรม จ านวน 19.57 ลา้นบาท ที่ซึ่งบริษัทฯไดร้บัรูส้ว่นไดเ้สยี
จากผลขาดทนุดงักลา่วในก าไร/ขาดทนุสะสมปี 2562 ตามสดัสว่นการถือหุน้ของบริษัท (29.67%) คิดเป็นจ านวน 
5.81 ลา้นบาท สว่นเครือ่งจกัรระหวา่งติดตัง้อยูร่ะหวา่งการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม 

2.) ในปี 2564 บรษัิท ฟา้ขวญัทิพย ์จ ากดั มีผลขาดทนุเป็นเทา่ใด ? 
นายปิยะพจน ์แกว้จ าลอง ที่ปรกึษาดา้นบญัชีและการเงิน ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้ในรอบปีบญัชี 2564 บริษัท

ไม่ไดร้บัรูส้ว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัท ฟ้าขวญัทิพย ์จ ากดั เนื่องจากบริษัทไดร้บัรูส้ว่นแบ่งขาดทนุเกิน
กว่าส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมดงักล่าวแลว้ จึงท าใหไ้ม่มีมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2564 ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
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  เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 2564 และ
เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดย
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และไดร้บัการพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 

  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 และมีมติอนุมัติ        
งบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดว้ย 323,600,109 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99994 
ไมเ่ห็นดว้ย 200 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00006 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 670,000 หุน้ 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
  นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิท ทีเ่ห็นสมควรอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ที่ซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบวุ่า 
บรษัิทจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน แตเ่นื่องจากบรษัิทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสมคง
คา้ง รายละเอียดปรากฏ ในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 หวัขอ้งบการเงิน บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดท้ัง้นี ้
ตามที่ระบใุนขอ้บงัคบัของบรษัิทฯเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้ว่ามีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

  เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิใหง้ดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2564 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดว้ย 323,600,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2565 
  นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ที่เห็นสมควรอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 ในวงเงินไมเ่กิน 8,000,000 
บาทต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัปี 2564 โดยก าหนดคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบีย้
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ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการบริษัทไดร้บัใน
ฐานะพนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท แมว้่าการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เนื่องจากปัจจบุนับริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ไดผ้่าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัและสภาวะธุรกิจของบรษัิทแลว้ เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ โดยใน
ปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินใหแ้ก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบที่เขา้รว่มประชุมในแต่ละครัง้ และ
คา่ตอบแทนรายเดือนตามต าแหนง่ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,875,000 บาท รายละเอียด ดงันี ้
 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

 ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

จ านวนเงนิรวม 
(บาท) 

1. ในการท าหนา้ที่กรรมการบรษัิท 2,160,000.00 175,000.00 2,335,000.00 

2. ในการท าหนา้ที่กรรมการตรวจสอบ 480,000.00 60,000.00 540,000.00 
รวมทั้งสิน้ 2,640,000.00 235,000.00 2,875,000.00 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2565 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 
2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกับปี 2564 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดว้ย 323,600,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
  ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืก และ
เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 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
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ประจ าปี 2565 โดยผูส้อบบญัชีดงักลา่วมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างาน ไม่มีความสมัพนัธห์รือรายการ
ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทแตอ่ยา่งใด 

       ขอ้สงัเกต ผูส้อบบญัชีรายนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บรษัิทยอ่ยอีกดว้ย 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีของบริษัทในปี 2564 มี
รายละเอียดดงันี ้

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

รวม 1,120,000 

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่

เมื่อไมม่คี  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบรษัิทปี 2565 

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 2565 และ 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยที่ประชุมได้มีมตอินุมัติดว้ยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นดว้ย 323,600,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบรษัิท รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิท ทีเ่ห็นสมควรอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นกรรมการของบรษัิทฯ จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ นายอารยี ์พุม่เสนาะ, นายทวีศกัดิ ์หวงัก่อ
เกียรติ และ นายธีระ พุม่เสนาะ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
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โดยคณะกรรมการบริษัทไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม  ที่จะเป็น
ประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงานของบรษัิทฯ ตามองคป์ระกอบของกรรมการบรษัิท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรูค้วามสามารถ
ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญแลว้  อีกทัง้คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการเสนอช่ือกรรมการเพื่อทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลงตาม
วาระ ดงันี ้: 

1. บริษัทฯ ไดป้ระกาศในเว็ปไซดข์องบริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอช่ือผูท้ี่มีคุณสมบตัิเหมาะสม
ส าหรบัต าแหนง่กรรมการ ทัง้นี ้ ไมม่ีผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้มา 

2. ใหก้รรมการท่ีพน้วาระไดแ้จง้ความจ านงเพื่อรบัการเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทตอ่ 

  ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2565 จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่
(1) นายอารยี ์ พุม่เสนาะ กรรมการบรษัิท 
(2) นายทวศีกัดิ ์ หวงัก่อเกียรติ กรรมการบรษัิท 
(3) นายธีระ  พุม่เสนาะ กรรมการบรษัิท 

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

  เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมซึง่ออกตามวาระในปี 
2565 โดยเสนอใหล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีงดออกเสยีง  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2565 
จ านวน 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. นายอารีย ์พุ่มเสนาะ 2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ 
3. นายธีระ พุ่มเสนาะ 

ด้วยคะแนนเสียงในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้
(1) นายอารีย ์พุ่มเสนาะ ด ารงต าแหน่ง  รองประธานกรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 323,600,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

(2) นายทวีศักดิ์ หวงักอ่เกียรติ   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 323,600,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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(3) นายธีระ พุ่มเสนาะ   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 323,600,309 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ดงันี ้

 นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้  มีขอ้แนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบัหนงัสอืเชิญประชมุ และเอกสารประกอบ ดงันี ้
- บรษัิทฯควรจดัใหม้ี QR Code ในหอ้งประชมุ เพื่อใหผู้ม้าเขา้รว่มประชมุสามารถแสกนเอกสารได ้
- หนงัสือเชิญประชุมฉบบัย่อที่สง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ ควรมีขอ้ความเก่ียวกบัการคดักรองโควิดใหเ้หมือนกบั

หนงัสือเชิญประชุมฉบบัเต็ม ซึ่งเป็นขอ้ความที่ส  าคญัเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่จะเขา้ร่วมประชุมไดเ้ผ่ือเวลา
ส าหรบัการคดักรองก่อนการเขา้หอ้งประชมุ 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลามาประชุมและเสนอ
ขอ้คิดเห็นตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิท ซึง่คณะกรรมการขอรบัไวพ้ิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก             ประธานท่ีประชมุ 

                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
          
 
                                                  เลขานกุารบรษัิท 
                    (นางจนัทนก์ะพอ้  ดิสกลุ) 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการโอนกจิการบางส่วน 

  บริษัท ซ.ีไอ. กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1. การโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) 

 บริษัทจะด ำเนินกำรโอนกิจกำรบำงส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer: PBT) ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตและจัด
จ ำหน่ำยเครื่องปรบัอำกำศ เครื่องท ำควำมเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรบัอำกำศและเครื่องท ำควำมเย็น ทรพัยส์ิน
ทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจดงักลำ่ว รวมถึงบคุลำกรที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่ำวทัง้หมด (“กำรโอนกิจกำร”) 
ใหแ้ก่ “บริษัท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ำกดั” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดัตัง้ขึน้ เพื่อรบัโอนกิจกำรบำงสว่น และบริษัทจะถือหุน้ในบรษัิท  
ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ำกัด รอ้ยละ 99.97 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด โดยบริษัทจะท ำกำรโอนกิจกำรบำงส่วนตำมหลกัเกณฑข์อง  
พระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำมประมวลกฎหมำยรษัฎำกรวำ่ดว้ยกำรยกเวน้รษัฎำกร (ฉบบัท่ี 516) พ.ศ. 2554 และประกำศอธิบดี
กรมสรรพำกร เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธิกำร และ เง่ือนไขกำรโอนกิจกำรบำงสว่นใหแ้ก่กนัของบริษัทมหำชนจ ำกดั หรือบริษัทจ ำกดั 
เพื่อยกเวน้รษัฎำกร รวมทัง้ประกำศอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักลำ่ว (Partial Business Transfer-PBT) รวมเรียกว่ำ “เง่ือนไข 
PBT”) 

 กำรโอนกิจกำรบำงสว่นใหแ้ก่บริษัทย่อยดงักลำ่วจึงไม่สง่ผลกระทบที่มีนยัส ำคญัต่อทรพัยส์ินรวมของกลุม่บริษัทแต่
อยำ่งใด และรำยกำรดงักลำ่วไมถื่อเป็นกำรจ ำหนำ่ยไปซึง่สินทรพัย ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 20/2551 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่มีนยัส  ำคญัที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์ิน ลงวนัที่ 31 สิงหำคม 2551 
(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏิบตัิกำร
ของบรษัิทจดทะเบียนในกำรไดม้ำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่สินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุำคม 2547 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และ
ไมเ่ป็นรำยกำรท่ีปฏิบตัิตำมเกณฑก์ำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัลงวนัท่ี 31 สงิหำคม 2551 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) อยำ่งไรก็ดี กำร
โอนกิจกำรบำงส่วนดงักล่ำวถือเป็นกำรโอนธุรกิจบำงส่วนที่ส  ำคญัของบริษัทตำมหลกัเกณฑข์องมำตรำ 107 (2) (ก) แห่ง
พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 มลูค่ำกำรโอนกิจกำรดงักลำ่วจะตีรำคำตำมมลูคำ่บญัชี (Book Value) หรือรำคำตำมวิธีกำรปรบัปรุงมลูคำ่ทำงบญัชี 
(Adjusted Book Value) หรอืรำคำยตุิธรรมของทรพัยส์นิ (Fair Value) แลว้แตป่ระเภทของทรพัยส์ินของกิจกำรท่ีโอน ณ วนัโอน
กิจกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไข PBT ซึง่มลูคำ่ทรพัยส์นิ จะโอนทัง้หมดคำดวำ่จะมีมลูคำ่ประมำณ 400 ลำ้นบำท (อยำ่งไรก็ดี 
มลูคำ่กำรโอนกิจกำรท่ีแทจ้รงิจะขึน้อยูก่บัช่วงเวลำที่ท ำกำรโอนกิจกำรดงักลำ่ว) 

 นอกจำกนี ้ภำยหลงัจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนของบริษัทแลว้เสร็จ บริษัทจะยงัคงสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ต่อไป และยงัเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นกำรทั่วไป (Operating Company) จำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจดำ้นบริกำรออกแบบ ติดตัง้ ระบบปรบัอำกำศและผนงัฉนวนส ำเร็จรูป และโซลูชั่นสส์  ำหรบัอำคำรประหยดัพลงังำน  
รวมทัง้งำนระบบเครื่องกล ระบบระบำยอำกำศ และ ไฟฟ้ำ (Mechanical & Electrical หรือ M&E) นอกจำกนีย้งัเป็นผูถื้อหุน้
หลกัใน บรษัิท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ำกดั รอ้ยละ 99.97 
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2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการโอนกิจการบางส่วน 

โครงสร้างปัจจุบนั (ก่อนโอนกจิการบางส่วน) 
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โครงสร้างภายหลังการโอนกิจการบางส่วน 

 
 

3. ข้อมูลของบริษัทยอ่ยที่รับโอนกิจการบางส่วน 

ชื่อ : บรษัิท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ำกดั (“CIG Blusolutions Co., Ltd.”) 

ทุนจดทะเบียน: ทนุจดทะเบียนเริม่ตน้ 1 ลำ้นบำท แบง่ออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 10,000 หุน้ 

มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท 

ผู้ถอืหุ้น: บริษัทถือหุ้นใน CIG Blusolutions Co., Ltd. ร้อยละ 99.97 และกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคล     
เก่ียวโยงกบับรษัิท ถือหุน้รอ้ยละ 0.03 

วัตถุประสงค:์  เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ ำหนำ่ยเครือ่งปรบัอำกำศ เครื่องท ำควำมเย็น และสว่นประกอบของ
เครือ่งปรบัอำกำศและเครือ่งท ำควำมเย็น 
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4. หลักการและเหตุผลในการโอนกิจการบางส่วน 

 กำรโอนกิจกำรบำงสว่นในครัง้นีเ้พื่อใหบ้รรลตุำมแผนกลยทุธข์องบริษัทในกำรสรำ้งธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตตอ่เนื่อง
และเพิ่มโอกำสในกำรขยำยธุรกิจ รวมทัง้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกิจกำรและกำรบริหำรงำนของกลุม่บริษัท โดยมี
หลกักำรและเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 4.1 เพื่อแบง่แยกและบรหิำรควำมเสีย่งทำงธุรกิจ 

  กลุม่บรษัิท CIG ประกอบธุรกิจหลำยสว่นงำน กำรโอนกิจกำรบำงสว่นโดยกำรโอนกิจกำรท่ีเก่ียวกบักำรผลติ
และจดัจ ำหน่ำยเครื่องปรบัอำกำศ เครื่องท ำควำมเย็น และสว่นประกอบของเครื่องปรบัอำกำศและเครื่องท ำควำมเย็น มำยงั
บริษัทย่อย ท ำใหส้ำมำรถแบ่งแยกและบริหำรควำมเสี่ยงของแต่ละธุรกิจไดด้ีกว่ำปัจจุบนั และสำมำรถบริหำรควำมเสี่ยงให้
สอดคลอ้งกบัผลตอบแทนท่ีคำดวำ่จะไดร้บัจำกกำรลงทนุในธุรกิจนัน้ๆ อีกทัง้จะท ำใหบ้รษัิทสำมำรถจ ำกดัควำมเสีย่งในกำรท ำ
รำยกำรในอนำคตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม ซึง่จะไมก่ระทบตอ่ธุรกิจหลกัอื่นๆ ของบรษัิท 

 4.2 เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรขยำยธุรกิจและโอกำสในกำรหำผูร้ว่มทนุหรอืพนัธมิตรทำงธุรกิจ 

  กำรโอนกิจกำรบำงส่วนนี ้จะท ำใหบ้ริษัทมีควำมคล่องตวัและมีควำมยืดหยุ่นเพิ่มขึน้ในกำรลงทุนด ำเนิน
ธุรกิจใหมซ่ึง่สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธห์ลกัของกลุม่ CIG และช่วยเพิ่มโอกำสในกำรหำผูร้ว่มทนุหรอืพนัธมิตรทำงธุรกิจรำยใหม ่
ไม่ว่ำจะเป็นบคุคล นิติบคุคล หรือสถำบนักำรเงิน ที่มีควำมสนใจหรือควำมช ำนำญเฉพำะในธุรกิจนัน้ๆ โดยที่ไม่ตอ้งรว่มลงทนุ
หรอืรบัควำมเสีย่งในธุรกิจอื่นๆ ของกลุม่ CIG ซึง่จะช่วยเพิ่มควำมนำ่สนใจในกำรลงทนุ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของ
บรษัิทและเพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยำว 

 4.3 เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรด ำเนินกิจกำรและกำรบรหิำรงำนองคก์รใหเ้หมำะสม 

  กำรจดัโครงสรำ้งในลกัษณะนี ้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกิจกำรและกำรบริหำรงำนองคก์รของ
กลุม่ CIG ใหม้ีควำมยืดหยุน่สำมำรถปรบัเปลี่ยนไดต้ำมควำมเหมำะสมของธุรกิจ อีกทัง้ยงัเป็นกำรแบ่งแยกควำมเสี่ยงในกำร
ประกอบธุรกิจออกจำกกนั สง่ผลใหก้ำรบริหำรงำนองคก์รเกิดควำมคลอ่งตวัมำกยิ่งขึน้ นอกจำกนี ้บริษัทสำมำรถใชร้ำยงำน
ทำงกำรเงินของกิจกำรท่ีแยกออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน เพื่อวิเครำะหแ์ละติดตำมฐำนะทำงกำรเงิน รวมทัง้ปรบัปรุงประสทิธิภำพ
ของกิจกำรท่ีแยกออกจำกกนัไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 

5. ขั้นตอนการโอนกิจการบางส่วน สรุปไดด้งันี ้

 5.1 บริษัทจะจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ในวันที่  18 สิงหำคม 2565 เพื่ออนุมัติกำรโอนกิจกำรบำงส่วน (Partial 
Business Transfer: PBT) และกำรด ำเนินกำรอื่นๆ  

 5.2 ในวนัรบัโอนกิจกำรบำงสว่น บรษัิทจะด ำเนินกำรโอนกิจกำรของบรษัิท ในสว่นของธุรกิจกำรผลติและจดัจ ำหน่ำย
เครื่องปรบัอำกำศ เครื่องท ำควำมเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรบัอำกำศและเครื่องท ำควำมเย็น ทรพัยส์ินทัง้หมดที่
เก่ียวขอ้งและที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจดงักล่ำว และบุคลำกรที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจดังกล่ำวทัง้หมด ในรำคำตำมมูลค่ำบญัชี 
(Book Value) หรือ รำคำตำมวิธีกำรปรบัปรุงมลูค่ำทำงบญัชี (Adjusted Book Value) หรือ รำคำยตุิธรรมของทรพัยส์ิน (Fair 
Value) แลว้แต่ประเภทของทรพัยส์ิน ตำมที่ไดห้ำรือกับหน่วยงำนทำงกำรที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไข PBT ซึ่งโอน
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กิจกำรบำงสว่นประมำณ 400 ลำ้นบำท (อย่ำงไรก็ดี มลูค่ำกำรโอนกิจกำรที่แทจ้ริง จะขึน้อยู่กบัช่วงเวลำที่ท  ำกำรโอนกิจกำร
ดงักลำ่ว) ทัง้นีบ้รษัิทอำจยื่นขอยกเวน้ภำษีที่เก่ียวกบักำรโอนทรพัยส์นิท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรท่ีโอนเพิ่มเติมภำยใตเ้ง่ือนไข PBT 

 5.3 ภำยหลงัจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนของบริษัทแลว้เสร็จ บริษัทจะยงัคงสถำนะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป และยงัเป็นบรษัิทท่ีประกอบธุรกิจเป็นกำรทั่วไป (Operating Company) จำกกำรด ำเนินธุรกิจดำ้น
บริกำรออกแบบ ติดตัง้ ระบบปรบัอำกำศและผนงัฉนวนส ำเร็จรูป และโซลชูั่นสส์  ำหรบัอำคำรประหยดัพลงังำน รวมทัง้งำน
ระบบเครือ่งกล ระบบระบำยอำกำศ และ ไฟฟำ้ (Mechanical & Electrical หรอื M&E) นอกจำกนีย้งัเป็นผูถื้อหุน้หลกัในบริษัท 
ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ำกดั รอ้ยละ 99.97 

 5.4 กำรโอนกิจกำรบำงสว่นใหแ้ก่บริษัทย่อย คำดว่ำจะเริ่มด ำเนินกำรภำยในเดือนสิงหำคม 2565 และเสร็จภำยใน
รอบระยะเวลำบญัชีปี 2565 ทัง้นี ้ขอมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่
เก่ียวขอ้งหรือจ ำเป็นเก่ียวกบักำรโอนกิจกำรบำงส่วน โดยโอนกิจกำรบำงส่วนใหแ้ก่บริษัทย่อยไดทุ้กประกำร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ำกัดเพียงกำรก ำหนดรำคำซือ้ขำยกิจกำรบำงส่วนจัดท ำและลงนำมสญัญำโอนกิจกำรบำงส่วน จัดท ำและลงนำมในค ำขอ
และ/หรือเอกสำรใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรโอนกิจกำรบำงส่วนโดยกำรโอนกิจกำรบำงส่วน กำรพิจำรณำก ำหนดกำรทุนจด
ทะเบยีนในบรษัิทยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบัมลูคำ่กิจกำรท่ีโอนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไข PBT รวมทัง้กำรจดัท ำค ำขอหรอืเอกสำรใดๆ 
และกำรยื่นค ำขอ และ/หรอื เอกสำรดงักลำ่วตอ่หนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. การก ากับดูแลกิจการและบริหารงาน 

 กำรโอนกิจกำรบำงสว่นในครัง้นีจ้ะมีกำรโอนยำ้ยทรพัย์สิน ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยเครื่องปรบั
อำกำศ เครือ่งท ำควำมเย็น และสว่นประกอบของเครือ่งปรบัอำกำศและเครือ่งท ำควำมเย็น ซึง่รวมถึงผูบ้รหิำรและพนกังำนจำก
สำยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งมำยงับริษัทยอ่ย บริษัทจะยงัคงก ำกบัดแูลและก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินธุ รกิจของบริษัทยอ่ยอีก
ชัน้หนึ่ง โดยคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรหลกัของบริษัทย่อยจะยงัคงเป็นคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรชุดเดิมที่เคยบริหำรธุรกิจ
ดงักลำ่วในบรษัิท 

 ทัง้นี ้ภำยหลงักำรโอนกิจกำรบำงส่วน โครงสรำ้งกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรงำนของบริษัทจะยังคงมี
ลกัษณะและคณะกรรมกำรย่อยชุดต่ำงๆ เช่นเดิม โดยบริษัทจะก ำกบัดแูลธุรกิจของบริษัทย่อยที่จดัตัง้ขึน้ผ่ำนคณะกรรมกำร
บริษัท และประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรของบริษัทย่อย ซึ่งจะเป็นบุคคลที่บริษัทในฐำนะผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นผูเ้สนอแต่งตัง้ โดย
คณุสมบตัิของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยจะเป็นตำมขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทจะยงัคงกำรบริหำรธุรกิจดว้ยควำมโปรง่ใสตำมแนวปฏิบตัิของกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี รวมถึงกฎเกณฑห์รอืกฎระเบียบตำ่งๆ ของหนว่ยงำนทำงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. ผลกระทบของการโอนกิจการบางส่วนต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัท 

 กำรโอนธุรกิจกำรผลติและจดัจ ำหนำ่ยเครื่องปรบัอำกำศ เครือ่งท ำควำมเย็น และสว่นประกอบของเครือ่งปรบัอำกำศ
และเครือ่งท ำควำมเย็น ใหก้บับรษัิทยอ่ยในครัง้นี ้จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท เนื่องจำก
เป็นกำรโอนกิจกำรบำงสว่นใหก้บับรษัิทยอ่ยที่บรษัิทถือหุน้อยูท่ัง้หมด ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงินรวมของ
บรษัิท ภำยหลงักำรโอนกิจกำรบำงสว่นจะไมแ่ตกตำ่งไปจำกฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงินรวมก่อนกำรโอน



 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2565                                                                                                                          20 
 

  

เอกสารแนบ 2 

กิจกำรบำงสว่น ยกเวน้แต่ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรโอนธุรกิจ เช่น ค่ำภำษีอำกรที่เก่ียวขอ้ง และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นตน้ 
กำรโอนกิจกำรบำงสว่นกิจกำรครัง้นีจ้ึงไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

8. ผลกระทบของการโอนกิจการบางส่วนต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

 กำรโอนกิจกำรบำงส่วนโดยกำรโอนธุรกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยเครื่องปรบัอำกำศ เครื่องท ำควำมเย็น และ
สว่นประกอบของเครือ่งปรบัอำกำศและเครือ่งท ำควำมเย็น ใหก้บับรษัิทยอ่ยในครัง้นี ้ภำยหลงักำรโอนกิจกำรบำงสว่นแลว้เสร็จ
บรษัิทจะเป็นผูถื้อหุน้ทัง้หมดในบรษัิทยอ่ยที่จดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อรบัโอนกิจกำร โดยที่โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้ในบรษัิทไม่มี
กำรเปลีย่นแปลงกำรโอนกิจกำรบำงสว่นครัง้นี ้จึงไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการท ารายการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ กำรโอนกิจกำรบำงส่วนโดยกำรโอนธุรกิจกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยเครื่องปรบัอำกำศ 
เครื่องท ำควำมเย็น และสว่นประกอบของเครือ่งปรบัอำกำศและเครือ่งท ำควำมเย็น ใหก้บับริษัทยอ่ยครัง้นี ้เป็นไปเพื่อแบง่แยก
สำยงำนทำงธุรกิจใหม้ีควำมชดัเจนซึง่จะชว่ยใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งในแตล่ะธุรกิจมีประสทิธิภำพยิ่งขึน้ เพื่อสรำ้งธุรกิจที่ยั่งยนื
และเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกิจกำรและกำรบริหำรงำน รวมทัง้เพิ่มโอกำสในกำรขยำยธุรกิจ 
สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท CIG รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมเหมำะสมและสมเหตุสมผล
คณะกรรมกำรบรษัิทจึงเห็นควรอนมุตัิแผนกำรโอนกิจกำรดงักลำ่ว 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการของบริษัททีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 

-ไมม่ี- 



เอกสารแนบ 3 
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ขอ้มูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบทีบ่ริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

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     :    11  ปี  1  เดือน (ณ 30 มิถนุายน 2565) 
การถือหุน้บริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2565 :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในคร้ังนี ้    :  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                           :   52  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 (ณ 30 มิถนุายน 2565) 
การถือหุน้บริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2565 :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในคร้ังนี ้    :  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 4 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 ข้อ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของ
  รอบปีบญัชีของบรษัิท 
 ข้อ 32. การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากการประชมุสามญัประจ าปีใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั  
 
 ข้อ 33. การเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้อาจกระท าไดโ้ดย 
  (ก) คณะกรรมการซึง่จะเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อใดก็ไดห้รอื 
  (ข) ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืผูถื้อหุน้ไม่
   นอ้ยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
   เขา้ช่ือกันท าหนงัสือพรอ้มเหตผุลที่ชัดเจนขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อใดก็ได ้
   และคณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการจดัใหม้ีการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บั
   หนงัสอืจากผูถื้อหุน้  
 
 ข้อ 34. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) จดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชุม
   พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรอืเพื่อ
   พิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และ 
  (ข) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุขา้งตน้ไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 
  (ค) โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุขา้งตน้ในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั  
 
 ข้อ 35. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 ทา่น หรอืไม่

 นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
 จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ทัง้นีหุ้น้ที่บริษัทเป็นเจา้ของเองนัน้ไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการ
ประชมุผูถื้อหุน้ 

  เมื่อลว่งเวลานดัของการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใดไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง และจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้มารว่มประชุมยงัไม่
ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคแรก 

  (ก) ถา้เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ซึง่ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป 
  (ข) ถา้เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งมิไดเ้รยีกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหค้ณะกรรมการนดัประชุมใหมโ่ดย
   สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ แตไ่มต่อ้งโฆษณาหนงัสอืนดัประชุม
   ในหนงัสอืพิมพ ์ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคแรก 
 
 ข้อ 37. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  (ก)  ในกรณีปกติ ใหถื้อเอาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึ่งมา
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน 
   ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
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  (ข) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อเอาคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็น
เสยีงหนึง่ 

(1) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(3) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่า เช่าซือ้หรือเช่าซือ้แบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของ

บรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส 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 
(10) การเลกิบรษัิทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญตัิ บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(11) การออกหุน้เพื่อช าระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามมาตรา 54/1 ของพระราชบญัญัติ

บรษัิทมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
   
  ทัง้นี ้หุน้ที่บริษัทเป็นเจา้ของหุน้เองนัน้ บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นบัเป็นคะแนนเสียงของมติที่

ประชมุผูถื้อหุน้ 
 
 

********************************* 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุน้หรือผู้แทนของผู้ถอืหุน้ทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องขอ้พึงปฏิบตัิส  าหรบัการจัดประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท   
จดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสรา้ง
ความเช่ือถือใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทจดทะเบียนเป็น ไปดว้ย
ความโปรง่ใสชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ บรษัิทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความ
เป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะผอ่นผนัการ
ยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่ มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม 
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 าตัวหรือหนังสือเดินทาง 

(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) ของ
ผู้รับมอบฉันทะ 

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

นามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับ
มอบฉันทะ 

 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 

 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 
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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 ุ52 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 ์             

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุน้          
ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ส  านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป 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 ประจ าปี 2565 เม่ือวันที ่29 เมษายน 2565 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ให้กับ บริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลูโซลูช่ันส ์จ ากัด) 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง  

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่

 ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้ร้บัมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 

  กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 

   ลงนาม       ผูม้อบฉันทะ 
                                                            (                                                                )                 

 
 

   ลงนาม        ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                                                                                                  (                                                               )                  
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ให้ผูร้บั

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ 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) 
 

 ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ 
ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวดั
ปทมุธานี 12000 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย   
 

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

   วาระท่ี  
   
  เห็นดว้ย เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระที ่  
  
  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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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2565 
บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
วนัพฤหสับดีท่ี 18 สิงหำคม 2565 

 
 
 

 

 

 

ผูถื้อหุน้ 
เปิดลงทะเบยีน 
เวลำ 12.00 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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ค าประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2565 

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

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

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

บรษิัทฯ จะมีกำรบนัทกึและถ่ำยทอดภำพและเสียงในกำรประชมุนี ้เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยและประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 
ในกรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ บรษิัทฯ จ ำเป็นตอ้งขอส ำเนำบตัรประชำชนของผูถื้อหุน้ ซึง่อำจมีขอ้มลูศำสนำอนัเป็นขอ้มลูส่วนบคุคลที่มี

ควำมอ่อนไหวปรำกฏอยู่ในบตัรประชำชน และบริษัทฯ ไม่มีควำมประสงคจะ์เก็บขอ้มลูดงักล่ำว โดยท่ำนเจำ้ของขอ้มูลสำมำรถปิดทึบขอ้มูล
ส่วนนัน้ได ้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำกเจำ้ของขอ้มูลโดยตรงจะด ำเนินกำรเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมวตัถุประสงค ์ท่ีระบุไวโ้ดยแจง้ชัด ทัง้นี ้

บรษิัทฯ อำจรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไดร้บัมำจำกแหล่งอ่ืน ไดแ้ก่ นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์หรือศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (TSD) 
เฉพำะในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นดว้ยวธีิกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเรียกประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้  คร้งัท่ี 1/2565 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนและผูท่ี้ทำ่นกล่ำวอำ้งถงึ ตำมที่พระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
พ.ศ. 2562 ใหอ้  ำนำจในกำรเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ไดร้บัควำมยินยอม เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติ
บคุคลอ่ืน หรือกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยของบรษิัทฯ 

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบคุคลซึง่ไดร้ะบไุวใ้นค ำประกำศฉบบันี ้
ในกรณีท่ีไม่สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรกัษำข้อมูลส่วนบุคคลไดช้ัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้ มูลไวต้ำมระยะเวลำท่ีอำจ

คำดหมำยไดต้ำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยคุวำมตำมกฎหมำยทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 
5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐำนะที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลท่ำนมีสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวโ้ดยพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  พ.ศ.  2562 รวมถึง

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

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น 
บริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่ วยงำนรำชกำร ซึ่งท  ำงำนร่วมกับ   

บริษัทฯ เพ่ือด  ำเนินตำมวตัถุประสงคท่ี์ได้แจ้งในในค ำประกำศฉบับนีเ้ท่ำท่ีจ ำเป็น เช่น ผู้ใหบ้ริกำรระบบเทคโนโลยี หน่วยงำนก ำกับดูแล  
หน่วยงำนภำครฐัหรือค  ำสั่งเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้อ  ำนำจ 

7. วธิีการตดิต่อ  
ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตำมช่องทำง

ดงัต่อไปนี ้: บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท เลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 ถนนบำงคูวดั ต  ำบลบำงคูวดั อ  ำเภอเมืองปทุมธำนี 
จงัหวดัปทมุธำนี 12000 อีเมล: secretary@cigpcl.com 

mailto:secretary@cigpcl.com
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