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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2566 

วันศุกรท์ี่ 10 มีนาคม 2566 
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 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมไดม้อบหมายใหน้างสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนน
เสยีงของผูถื้อหุน้ 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 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 โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ตอ้งการสอบถาม ไดแ้จง้ช่ือ-นามสกุล ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นดว้ยทุกครัง้ 
บริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกบัวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเทา่นัน้  ส  าหรบัค าถามอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิพิจารณา
ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาอนัสมควร 
ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 12 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 2 คน และผูแ้ทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 12 คน มีดังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท 

2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายเชิดพงษ ์  สริวิิชช ์  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
5. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
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6. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
7. นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรอืง  กรรมการ / กรรมการบรหิาร และประธานสายงานบรหิารการเงิน 

      ในกลุม่บรษัิท 
8. นายบนัเจิด  จรยิานกิุจา  กรรมการ 
9. นายสดุเขต  กลุสารภษิูต  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
10. นายธิบด ี  มงัคะล ี  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
11. นายบรรณชั  นาคพนัธ ์  กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
12. นายภทัร  ลาภานนัท ์  กรรมการ 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 -ไมม่ี- 

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวรตันกมล พุม่เสนาะ  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายจิรดลุย ์  พิทกัษ์ธรรม  ผูอ้  านวยการสายงานวิศวกรรม 

กรรมการชุดยอ่ย  

บรษัิทฯไมม่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษัิทฯ จึงไดแ้ตง่ตัง้ใหม้ีผูต้รวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้คือ นางลดัดาวรรณ ขจรวิทย ์ผูถื้อหุน้ 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.    
 พลต ารวจเอกปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดม้า
เขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้และแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมา
ประชุมแทนรวม 34 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 343,120,342 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 39.68 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้สิน้ 
ซึง่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ จึงขอเปิดการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 2/2565 เม่ือวนัที่ 16 กันยายน 2565 
  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 ตามส าเนาที่ได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการแกไ้ขรายงานการประชมุหรอืไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามหรือความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 
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มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2565 วันที่ 16 
กันยายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 343,120,342 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่  2 พิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิของหุน้กู้แปลงสภาพคร้ังที่ 1/2566 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) ทีอ่อกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดสว่นการถอืหุ้น 

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์เลขานุการบริษัท รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิท ดงันี ้เนื่องดว้ยขอ้ก าหนดสทิธิในการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้
ตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 ในสว่นของสาระส าคญัของวนัแปลงสภาพก าหนดให้
เริม่ใชส้ทิธิแปลงสภาพได ้2 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืในวนัที่หุน้กูแ้ปลงสภาพหมดอายุ (อาย ุ5 ปี นบัจากวนัท่ีออก
หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ดว้ยขอ้ก าหนดสิทธิในการแปลงสภาพฯ ดงักล่าวอาจส่งผลใหหุ้น้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทไม่เป็นที่น่าสนใจ 
สบืเนื่องจากระยะเวลารอท่ีนานเกินไปก่อนที่ผูถื้อหุน้หรอืนกัลงทนุจะสามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพได้ ดงันัน้เพื่อใหหุ้น้กูแ้ปลงสภาพ
ของบริษัทที่จะออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ สามารถดึงดูดความสนใจของผูถื้อหุน้และนักลงทุนไดม้ากขึน้ ท าใหเ้กิด
ประโยชนต์่อบริษัทและผูถื้อหุน้ของบริษัท จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในการออกและเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในสว่นของสาระส าคญัของวนัแปลงสภาพ เป็นดงันี ้

“สามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพไดท้กุวนั (เฉพาะวนัท าการ ระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.) ตัง้แตว่นัครบก าหนด 3 เดือน 
นบัจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จนถึง 15  วนัก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทัง้นี ้บรษัิทจะน าหุน้ที่ไดร้บัจากการ
แปลงสภาพไปจดทะเบียนกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(TSD) ภายใน 7 วนัท าการ ภายหลงัจากผูถื้อหุน้กูใ้ชส้ทิธิแปลงสภาพ” 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานฯเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดสทิธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ครัง้ที่ 1/2566 ของบรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพคร้ังที่ 
1/2566 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 
คือ สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ทุกวัน ตั้งแต่วันครบก าหนด 3 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จนถึง 15  วัน
ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท ์ดังนี ้

เห็นดว้ย 347,120,342 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 



 

หนา้ที่ 4 / 4 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 4,000,000 หุน้ 

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลามาประชมุและ
เสนอขอ้คิดเห็นตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิท ซึง่คณะกรรมการขอรบัไวพ้ิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  

 ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก                ประธานท่ีประชมุ 

                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
          
 
                                                      เลขานกุารบรษัิท 
                 (นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ)์ 
 


