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INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

March 31st, 2020
Subject:
Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2020
วันที่ 31 มีนาคม 2563
To:
Shareholders of C.I. Group Public Company Limited
Enclosed:
1. ญThe
2019
QR Code and the Financial Statements for the Financial Year 2019.
เรื่อง
ขอเชิ
ประชุ
มสามัAnnual
ญผู้ถือหุ้Report
นประจาปีin2563
(Reference for Agenda 2)
เรียน ท่ า2.
นผูInvitation
้ ถือหุ้น Letter of Annual General Meeting 2020
สิ่งที่ส่งThe
มาด้ Board
วย of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual
th และงบการเงินประจาปี 2562 (เอกสารประกอบการพิ
1. QRNo.1/2020
Code รายงานประจ
จารณาวาระที
General Meeting
on Aprilาปี202562
, 2020 at The Panorama 1 Room, 14th Floor, The
Emerald่ 2)
Hotel 99/1 Rachadapisek
2. หนังBangkok
สือเชิญประชุ
มสามัญThailand.
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
Road, Dindaeng,
10400,

The agendas are as follows:

บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อง
พาโนรามา
ดิ เอ็the
มเมอรั
ลด์ เลขทีof่ 99/1
ชดาภิ
เษก แขวงดิ
นแดง เขตดิ
นแดง กรุ งเทพมหานคร
ระเบียบวาระ
2019.
Agenda
1 1 ชัน้ 14Toโรงแรม
Certify
Minutes
the ถนนรั
Annual
General
Meeting
of Shareholders
on April10400
24th,โดยมี
การประชุมfrom
ดังต่อthe
ไปนี Board
้:Comments
of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the

th
วาระที
1 Annual
พิจารณารั
บรองรายงานการประชุ
มสามัญผู้ถNo.1/2019
ือหุ้น ครั ง้ ที่ which
1/2562 was
เมื่อวัheld
นที่ 24onเมษายน
minute
of ่ the
General
Meeting of Shareholders
April 242562
, 2019 details are as shown in
ความเห็
น
ของคณะกรรมการ
:
เห็
น
ว่
า
รายงานการประชุ
ม
ดั
ง
กล่
า
วได้
บ
น
ั
ทึ
ก
ถู
ก
ต้
อ
งตามความเป็
น
จริ
ง
ครบถ้
ว
นเห็
นสมควรรับรองรายงานการ
the enclosed document item 1.

ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลาดับที่ 1
หนังสื2อเชิญประชุมTo Acknowledge the Result of Business Operation of CIG and to Consider and Approve the Audited
Agenda
st

Financial Statementาเนิ
forนงาน
the Fiscal
Ended
as of December น31(งบดุ
, 2019.
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด
และพิจYear
ารณาอนุ
มัตงิ บแสดงฐานะการเงิ
ล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Comments
from theน)Board
The Meeting
(บัญชีกาไรขาดทุ
สิน้ สุด of
ณ วัDirectors:
นที่ 31 ธันวาคม
2562 resolved the acknowledgement of the results of business operations
ความเห็
นของคณะกรรมการ
: เห็นสมควรรั
บทราบผลการด
าเนินงานของบริ
ัทในปี
2562 Financial
(สรุ ปข้ อมูลสStatement
าคัญทางการเงิ
ตามfiscal
เอกสารแนบ
of CIG
for the
year 2019 (see Financial
Highlight:
Attachment
2) and ษthe
audited
for นthe
year ended
บที่ 2) และเสนออนุ
มตั ิงบการเงิ
นประจ
าปี สิ ้นสุดOpinion
ณ วันที่ 31
นวาคม 2562details
ของบริ ษasัท shown
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู
้ สอบบัReport,
ญชีรับอนุ“Financial
ญาต
and the
Auditor’s
is ธัapproved
in the 2019 Annual
as ofลาดั
December
31st, 2019
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
Statement”
ประจาปี 2562 หัวข้ องบการเงิน
Agenda 3

To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2019 Fiscal

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
Year.
ความเห็นของคณะกรรมการ
: เห็นสมควรอนุมตั ิให้ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ที่ซงึ่ ตามนโยบายการจ่ายเงิน
Comments
from
the
Board
of
Directors:
of dividend
from theนperformance
2019
fiscal นyear
ปันผลระบุว่า บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอั
ตราไม่น้อThe
ยกว่าร้payment
อยละ 50 ของก
าไรสุทธิของงบการเงิ
แต่เนื่องจากบริ ษofัทฯthe
ยังคงมี
ยอดขาดทุ
สะสมto the
shareholders
not ยtoดปรากฏ
be paidในรายงานประจ
due to deficitาปีof2562
theหัcompany’s
statesายเงิ
in นThe
Company’s
คงค้ าง รายละเอี
วข้ องบการเงินperformance
บริ ษัทฯ จึงไม่สasามารถจ่
ปั นผลได้
ทงนี
ั ้ ้ตามทีArticles
่ระบุในข้ อof
บังAssociation
คับของ
related
payment าpolicy
3). าดับที่ 3
บริ ษัทtoฯ dividend
เกี่ยวกับนโยบายการจ่
ยเงินปัน(Attachment
ผล ตามเอกสารแนบล
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และค่ าเบีย้ ประชุมประจาปี 2563

Agenda 4
To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2020
ความเห็นของคณะกรรมการ : การกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริ ษัทยังไม่มี
Comments
from the Board of Directors: The Director’s remuneration and meeting allowance had not been approved by the
คณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจาก
Remuneration
Committeeเคีdue
to noงพิsuch
a committeeบโตและสภาวะธุ
as yet. However,
consideration
remuneration
and allowance
อุตสาหกรรมประเภทใกล้
ยงรวมถึ
จารณาจากการเติ
รกิจของบริ
ษัทแล้ วเห็นof
สมควรอนุ
มัติการกาหนดค่
าตอบแทนof the
directors
had ษbeen
done carefully by comparing
industries
togetherบาทต่
with อconsidering
growth
กรรมการบริ
ัทและกรรมการตรวจสอบประจ
าปี 2563 เท่with
ากับปีother
2562similar
คือในวงเงิ
นไม่เกิน 8,000,000
ปี โดยกาหนดค่from
าเบี ้ยประชุ
ม and
status
of the company’s
as wellาน/ครั
priorง้ และค่
to propose.
directors’ remuneration
the 2020
at the amount
คณะกรรมการบริ
ษัทในอัตbusiness
รา 5,000 บาท/ท่
าเบี ้ยประชุThe
มคณะกรรมการตรวจสอบในอั
ต ราfor5,000
บาท/ท่fiscal
าน/ครัง้ year
โดยมอบหมาย
ให้ คexceeding
ณะกรรมการบริ
พิจารณาจัดสรรตามที
่เห็นสมควรต่
ไปหลั
่ได้ รัof
บอนุ
มัติจากที่ปofระชุBaht
มสามั5,000
ญผู้ถือper
หุ้นประจ
าปี 2563
เรี ยบร้ อย
of not
Bahtษัท8,000,000,
the attendance
feeอfor
theงจากที
Board
Directors
director
per time,
and the
แล้ ว รายละเอี
ยดการจ่
ายเงินcommittee
ค่าตอบแทนให้ofแ5,000
ก่กรรมการบริ
ษัทและกรรมการตรวจสอบเป็
นรายบุ
คลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ
าปี 2562
attendance
fee for
the audit
Baht per
director per time. Details
of คremuneration
payment for each
Director
หัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ
of the year 2019 are shown in the 2019 Annual Report, Directors’ Remuneration.
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Agenda 5
To Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Auditor’s Remuneration for 2020
Comments from the Audit Committee: The Audit Committee has considered
auditors by qualifications in
วันทีnominated
่ 31 มีนาคม 2563
accordance with the notifications of The Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand. Then,
เรื่อง to the
ขอเชิBoard
ญประชุofมDirectors
สามัญผู้ถือหุto้ นประจ
าปี 2563
propose
consider
to propose shareholders to consider appointment of Mr. Ampol Chamnongwat,
Miss Praphasri Leelasupha, Mr. Naris Saowalagsukul, (CPA Registration No.4663, 4664 and 5369 respectively) or other
เรียนwho are
ท่ านผู
ือหุ้of
น approved auditors by the office of SEC. of Sam Nak-Ngan A.M.C. Co.,Ltd. as CIG’s Auditor for the
CPAs,
in้ ถlist
year, ending December 31st, 2020, These auditors are independent no relationship and/or no interest with the
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
company/management
and majorาปีshareholders.
Where
auditing
fee will not exceed
Baht่ 2)1,120,000 per year (not
1. QR Code รายงานประจ
2562 และงบการเงิ
นประจthe
าปี 2562
(เอกสารประกอบการพิ
จารณาวาระที
inclusive of2. other
หนังpayments
สือเชิญประชุrelated
มสามัญผูto้ ถือaudit).
หุ้นประจาปี 2563
Comments from the Board of Directors: Approved the appointment of auditor for 2020 from Sam Nak-Ngan A.M.C. Co.,Ltd
as per proposal
the๊ ปAudit
hadมสามั
already
thoroughly
of the
Directors
บริ ษัท ซี.ofไอ.กรุ
จากัด Committee
(มหาชน) ขอเชิthat
ญประชุ
ญผู้ถือconsidered
หุ้นประจาปี 2563
ในวันจันทร์with
ที่ 20approval
เมษายน 2563
เวลาBoard
13.30 of
น. ณ
ห้ อง to
พาโนรามา
1 ชันAnnual
้ 14 โรงแรม
ดิ เอ็มเมอรั
ลด์ เลขที
่ 99/1 ถนนรัtoชดาภิ
เษก แขวงดิ
แดง เขตดิChamnongwat,
นแดง กรุ งเทพมหานคร
โดยมีรLeelasupha,
ะเบียบวาระ Mr.
propose
to the
General
Meeting
No.1/2020
consider
Mr.นAmpol
Miss 10400
Praphasri
การประชุ
มดังต่อไปนี ้:- (CPA Registration No.4663, 4664 and 5369 respectively) or other CPAs, who are in list of approved
Naris
Saowalagsukul,
วาระทีby
่ 1 theพิoffice
จารณารั
รองรายงานการประชุ
มสามั
ญผู้ถือCo.,Ltd.
หุ้น ครั ง้ ทีas
่ 1/2562
่ อวันที่ 24forเมษายน
2562
auditors
of บSEC.
of Sam Nak-Ngan
A.M.C.
CIG’sเมืAuditor
the year,
ending December 31st, 2020,
ความเห็
นของคณะกรรมการ
: เห็นno
ว่ารายงานการประชุ
มดังกล่no
าวได้interest
บนั ทึกถูกwith
ต้ องตามความเป็
นจริ งครบถ้ วนเห็นสมควรรั
รองรายงานการ
These
auditors
are independent
relationship and/or
the company/management
andบmajor
shareholders
ประชุ
ม
สามั
ญ
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ครั
ง
้
ที
่
1/2562
เมื
่
อ
วั
น
ที
่
24
เมษายน
2562
รายละเอี
ย
ดของรายงานการประชุ
ม
ปรากฏ
ตามเอกสารแนบล
บที่ 1 Baht
which was performed as the auditor of the company last year for 2 fiscal years. Where the auditing fee will not าดั
exceed
หนังสือเชิญประชุม
1,120,000 per year (not inclusive of other payments related to audit). Details of payment to the auditor of the year 2019 is
วาระที
2 2019
รับทราบรายงานผลการด
shown
in ่ the
Annual Report. าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(บัญชีกาไรขาดทุน) สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Note: Sam Nak-Ngan A.M.C Co.,Ltd. will also be the sub-company’s auditors.

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2562 (สรุ ปข้ อมูลสาคัญทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ลาดับที่ 2) และเสนออนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Agenda 6
To consider and approve elect persons to replace directors who completed their rotational terms.
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
On the AGM 2020, there are one-third of directors will be retired by rotations that are:
ประจาปี 2562 หัวข้ องบการเงิน

1) Mr.Songphol Annanon
Independent Director
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุ
มัตกิ ารงดจ่Rodphet
ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนิ
นงานประจาปีDirector
2562
2) Mr.Nadith
Independent
ความเห็The
นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรอนุ
มตั ิให้ งดจ่inายเงิ
นผลสาหรับofผลการด
าเนินงานประจ
าปี 2562
ที่ซงึ่ ตามนโยบายการจ่
น of
company had : been
announced
theนปัwebsite
the company
inviting
investors
to proposeายเงิname
ปันผลระบุว่า บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสม
appropriated persons to be elected inclusive of proposing Agendas (if any) but there is no proposing at all. The Board of
คงค้ าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจาปี 2562 หัวข้ องบการเงิน บริ ษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ทงนี
ั ้ ้ตามที่ระบุในข้ อบังคับของ
Directors has followed the selection process by which considering required qualification of directors to be allied with the
บริ ษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบลาดับที่ 3
company’s strategies’ that is lack in order to create the most effective to the company. During the vote the related Directors
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และค่ าเบีย้ ประชุมประจาปี 2563
not allowed to attend. The Board then proposed to re-elect the directors who are retired by rotation to continue their position
ความเห็นของคณะกรรมการ : การกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริ ษัทยังไม่มี
which
profiles of the
to be independent
director in replacement
of those
who are retiredยบเที
byยrotation
คณะกรรมการดั
งกล่nominated
าว อย่างไรก็ตpersons
ามการกาหนดค่
าตอบแทนคณะกรรมการได้
ผ่านการพิจารณาอย่
างรอบคอบโดยเปรี
บอ้ างอิงare
จาก shown
in attachment
4 and definition
of independent
director บinโตและสภาวะธุ
attachment 4รinกิจthe
Invitation
as follows.
อุตสาหกรรมประเภทใกล้
เคียงรวมถึ
งพิจารณาจากการเติ
ของบริ
ษัทแล้ วBooklet
เห็นสมควรอนุ
มัติการกาหนดค่าตอบแทน
1) Mr.Songphol Annanon
Independent
Directorบาทต่อปี โดยกาหนดค่าเบี ้ยประชุม
กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบประจ
าปี 2563 เท่ากับปี 2562 คือในวงเงิ
นไม่เกิน 8,000,000
คณะกรรมการบริ ษัท2)ในอัตMr.Nadith
รา 5,000 บาท/ท่Rodphet
าน/ครัง้ และค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอั
ต รา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยมอบหมาย
Independent Director
ให้ คณะกรรมการบริ
ัทพิจารณาจั
ดสรรตามที่Approved
เห็นสมควรต่อthe
ไปหลั
งจากที่ได้ รับอนุ
ัติจากที่ประชุ
สามัC.I.Group
ญผู้ถือหุ้นประจ
าปี 2563
เรี ยบร้ อยLimited
Comments
from theษBoard
of Directors:
appointment
ofมDirectors
ofมthe
Public
Company
แล้ วare
รายละเอี
ยดการจ่ายเงิAnnanon
นค่าตอบแทนให้
แก่กรรมการบริ
ษัทและกรรมการตรวจสอบเป็
นรายบุ
คคลนั
าปี 2562
which
Mr.Songphol
and Mr.Nadith
Rodphet
to replace directors
who
areน้ ปรากฏในรายงานประจ
retired by rotation after
carefully
หัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ
deliberate.

INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Agenda 7

To consider and approve the issuance of Warrants of C.I.Group Public Company Limited No. 8
(CIG-W8)
วันที่ 31 มีนาคม 2563
The company did not pay dividend for the last year performance, therefore, the shareholders will receive some
benefits
the ญissuance
and
ofาปีwarrants#8
(CIG-W8) to existing shareholders of the Company. Also, the company
เรื่อง fromขอเชิ
ประชุมสามั
ญผูoffering
้ ถือหุ้นประจ
2563
in needed of budget to expand business.
เรียน from
ท่ านผูthe
้ ถือหุBoard
้ น of Directors: the Board of Directors resolved to approve the issuance of warrants#8 (CIG-W8) to
Comments
existing shareholders of the Company in the amount of not exceeding 432,393,391 units at the ratio of 2 existing ordinary
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
share per 1 unit of CIG-W8 (delete any fraction of shares).
1. QR Code รายงานประจาปี 2562 และงบการเงินประจาปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
The
of shares issued for the exercise of CIG-W8 will not exceed 50 percent of the paid-up capital. It is
2. number
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
assigned to the Board of Directors and/or the Authorized Directors and/or the person assigned by the Board of Directors
or the Authorized
Directors
have theขอเชิ
power
toมconsider
adjust
anyในวั
conditions
details
of เวลา
CIG-W8.
Theณ details
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ
๊ ป จากัto
ด (มหาชน)
ญประชุ
สามัญผู้ถือand
หุ้นประจ
าปี 2563
นจันทร์ ที่ 20and
เมษายน
2563
13.30 น.
ห้ อง
are พาโนรามา
shown in 1Details
of CIG-W8
offering
(Attachment
dateเขตดิ
for นeligible
whoโดยมี
have
right to
ชัน้ 14 โรงแรม
ดิ เอ็มเมอรั
ลด์ เลขที
่ 99/1 ถนนรัช6).
ดาภิThe
เษก record
แขวงดินแดง
แดง กรุ งshareholders
เทพมหานคร 10400
ระเบีthe
ยบวาระ
rd
การประชุ
มดังต่อwill
ไปนีbe
้:- on March 23 , 2020.
receive
CIG-W8
However,
to receive
CIG-W8 is still uncertain
the approval
of เมษายน
the company
วาระที่ the
1 right
พิจารณารั
บรองรายงานการประชุ
มสามัญผู้depending
ถือหุ้น ครั ง้ ที่ on
1/2562
เมื่อวันที่ 24
2562 shareholders’ meeting.
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ งครบถ้ วนเห็นสมควรรับรองรายงานการ

Agenda
andเมืapprove
the increase
of the ยCompany's
registeredมปรากฏ
capitalตามเอกสารแนบล
from THB 432,393,391
ประชุ8ม สามัญ ผู้ถือTo
หุ้นconsider
ครั ง้ ที่ 1/2562
่ อวันที่ 24 เมษายน
2562 รายละเอี
ดของรายงานการประชุ
าดับที่ 1 to
หนังสือเชิญประชุมTHB 648,590,086.50
The Company is to increase the Company's registered capital to accommodate the exercise of CIG-W8 (see details
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
in Attachment
6 andน)7)สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(บัญชีกาไรขาดทุ
Comments
the Board of : Directors:
to าเนิ
increase
of the
ofน432,393,391
ความเห็นfrom
ของคณะกรรมการ
เห็นสมควรรัApproved
บทราบผลการด
นงานของบริ
ษัทCompany's
ในปี 2562 (สรุregistered
ปข้ อมูลสาคัญcapital
ทางการเงิ
ตาม เอกสารแนบshares
บที่ value
2) และเสนออนุ
ตั ิงบการเงิ
นประจาปี
สิ ้นสุดtoณTHB
วันที่ 216,196,695.50
31 ธันวาคม 2562 ของบริ
ษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู
ญชีรับอนุญาต
withลaาดัpar
of THB ม0.50
per share,
equal
to accommodate
the exercise ้ สofอบบั
CIG-W8.
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน

Agenda
9 2562 หัวTo
consider
ประจาปี
ข้ องบการเงิ
น and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association in
accordance with the increase of the Company's registered capital.
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
The amendment is in coherent with the increase of registered capital which will be changed to:
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั ิให้ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ที่ซงึ่ ตามนโยบายการจ่ายเงิน
No.4 Registered
648,590,086.50 Baht (Six Hundred and Forty Eight Million Five Hundred Ninety
ปันผลระบุว่า บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสม
Capital ยดปรากฏ ในรายงานประจาปี 2562 หัวข้ องบการเงิ
Thousand
คงค้ าง รายละเอี
น บริ ษัทฯand
จึงไม่Eighty-six
สามารถจ่าand
ยเงินปัPoint
นผลได้Fifty
ทงนี
ั ้ Baht)
้ตามที่ระบุในข้ อบังคับของ
Divided
to
shares
(One
Billion
Two
Hundred
Ninety
Seven
Million One Hundred
1
,
297
,
180
,
173
บริ ษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบลาดับที่ 3
Eighty
Thousand
OneาปีHundred
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
และค่
าเบีย้ ประชุand
มประจ
2563 Seventy-Three shares)
Value
0.50
Baht (Point
Baht)
ความเห็Par
นของคณะกรรมการ
: การก
าหนดค่าตอบแทนของบริ
ษัทไม่ไFifty
ด้ ผ่านคณะกรรมการพิ
จารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริ ษัทยังไม่มี
Preferred
Noneาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจาก
คณะกรรมการดั
งกล่าว อย่างไรก็ตามการก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้
เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริ ษัทแล้ วเห็นสมควรอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
Shares
กรรมการบริ
ษัทthe
และกรรมการตรวจสอบประจ
าปี 2563 the
เท่ากัamendment
บปี 2562 คือในวงเงิ
นไม่เกิ4นof8,000,000
บาทต่Memorandum
อปี โดยกาหนดค่ofาเบีAssociation
้ยประชุม in
Comments
from
Board of Directors: Approve
to Clause
Company's
คณะกรรมการบริ
ษัทในอั
ตรา 5,000
บาท/ท่าน/ครัcapital.
ง้ และค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัต รา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยมอบหมาย
accordance
with the
increase
of registered
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไปหลังจากที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เรี ยบร้ อย
แล้ ว รายละเอี
ยเงินค่าตอบแทนให้
แก่กรรมการบริ
ัทและกรรมการตรวจสอบเป็
คคลนัordinary
น้ ปรากฏในรายงานประจ
2562
Agenda
10 ยดการจ่
To าconsider
and approve
the ษallocation
of the newlyนรายบุ
issued
shares of notาปี exceeding
หัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ
ษัทและกรรมการตรวจสอบ
432,393,391
shares to accommodate the exercise of CIG-W8

Comments from the Board of Directors: Approve the allocation of the increased ordinary shares of not exceeding
432,393,391 shares with a par value of THB 0.50 per share to accommodate the right exercise of CIG-W8 in accordance

5
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C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

with the increased registered capital of the company. It is assigned to the Board of Directors of the company and/or the
Authorized Directors and/or the person assigned by the Board of Directors of theวันcompany
and/or
ที่ 31 มีนาคม
2563 the Authorized Directors
to have his power to consider and to determine, the conditions and related details to the offering the shares as mentioned
เรื่องincluding
ขอเชิญthe
ประชุ
มสามัญ
้ ถือหุ้นon
ประจ
าปี 2563
above,
power
toผูsign
related
documents with the power to operate necessarily and reasonably related to
the offering of shares of capital increase including but not limited to offering information, submitting the evidence documents
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
to the Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand, the Thailand Securities Depository Co.,
Ltd.,สิ่งthe
ที่ส่Ministry
งมาด้ วย of Commerce or other related units, as well as to take the common stocks of capital increase to register as
the registered
securities
on the MAI.
1. QR
Code รายงานประจ
าปี 2562 และงบการเงินประจาปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
Agenda 11
Others (if any)
The
the Board
Directors
บริ ษshareholders
ัท ซี.ไอ.กรุ๊ ป จากัand
ด (มหาชน)
ขอเชิญofประชุ
มสามัญmay
ผู้ถือหุdiscuss
้ นประจาปีany
2563other
ในวันissue.
จันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อง

พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
Guideline for the Shareholders for attending the 2020 Annual General Meeting of Shareholders in regards to the
การประชุมดังต่อไปนี ้:-

outbreak of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ
: เห็นว่ารายงานการประชุ
งกล่าวได้ บนั and
ทึกถูกExchange
ต้ องตามความเป็
นจริ งครบถ้ วThailand
นเห็นสมควรรั
บรองรายงานการ
Reference
is made to the discussion
between theมดัSecurities
Commission,
(‘SEC”),
Department
ม สามัญDevelopment,
ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562
เมื่ อofวันCommerce,
ที่ 24 เมษายน Ministry
2562 รายละเอี
ยดของรายงานการประชุ
มปรากฏand
ตามเอกสารแนบล
าดับที่ 1 of
of ประชุ
Business
Ministry
of Digital
Economy and Society
the Stock Exchange
หนังสือเชิtoญseek
ประชุมfor the solutions for holding the Shareholders Meeting of the listed company in respect of the continuous
Thailand
วาระที่ of
2 theรับCoronavirus
ทราบรายงานผลการด
นงาน
และพิจารณาอนุ
ัตงิ บแสดงฐานะการเงิ
outbreak
Diseaseาเนิ
2019
(COVID-19)
on 2 มMarch
2020 at SEC. น (งบดุล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(บัญชีกาไรขาดทุน) สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นPublic
ของคณะกรรมการ
: เห็นสมควรรั
ทราบผลการดาเนิ
นงานของบริ
ในปี 2562and
(สรุ ปconcerns
ข้ อมูลสาคัญtoทางการเงิ
นตาม เอกสารแนบ
C.I.Group
Company Limited
(the บ“Company”)
seriously
paysษัทattention
such situations
and hereby
ลาดับที่ 2) และเสนออนุ
มตั ิงบการเงิ
นประจ
าปี สิ ้นสุด ณ วัtoนทีattend
่ 31 ธันวาคม
2562 ของบริ
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู
้ สอบบัญชีรับas
อนุญ
าต
recommends
the Guideline
for the
Shareholders
the 2020
AnnualษัทGeneral
Meeting of Shareholders
follows;
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
1. For the Shareholders who traveled to/from the high risk countries or have been in contact with people who
ประจาปี 2562 หัวข้ องบการเงิน

traveled to/from the high risk countries within 14 days before the date of the meeting or having the conditions reasonably
วาระที่ 3 of พิ
จารณาและอนุ
ัตกิ ารงดจ่
ายเงินปั นผล Disease
สาหรับผลการด
นงานประจาปี
2562consider to appoint any person as
suspected
being
infectedมwith
the Coronavirus
2019 าเนิ
(COVID-19),
please
ความเห็appropriate
นของคณะกรรมการ
นสมควรอนุ
ห้ งดจ่ายเงิthe
นปั นIndependent
ผลสาหรับผลการด
าเนินงานประจ
าปี 2562 ที่ซtoงึ่ ตามนโยบายการจ่
deemed
to act as: เห็your
proxy มorตั ิใappoint
Director
of the Company
attend and voteายเงิ
onนyour
ปันผลระบุว่า บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสม
behalf
or may register in advance according to the procedures provided in the notice for the protection of rights of the
คงค้ าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจาปี 2562 หัวข้ องบการเงิน บริ ษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ทงนี
ั ้ ้ตามที่ระบุในข้ อบังคับของ
Shareholders to participate and vote in the meeting.
บริ ษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบลาดับที่ 3
2. Shareholders who are unable to attend the meeting by themselves questions relating to the meeting agenda
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และค่ าเบีย้ ประชุมประจาปี 2563
can be sent 3 days in advance from 15-17 April 2020 from 08.00 hrs. to 18.00 hrs. via email secretary@coilinter.com
ความเห็นของคณะกรรมการ : การกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริ ษัทยังไม่มี
3. Theงกล่
Company
shall
provide
theาscreening
area in frontผof
the meeting
to monitor,ยscreen
prevent
คณะกรรมการดั
าว อย่างไรก็
ตามการก
าหนดค่
ตอบแทนคณะกรรมการได้
่านการพิ
จารณาอย่room
างรอบคอบโดยเปรี
บเทียบอ้ and
างอิงจาก
theอุตpotential
outbreak which
mayงพิarise,
for the safety
and health ofรกิall
attendees.
สาหกรรมประเภทใกล้
เคียงรวมถึ
จารณาจากการเติ
บโตและสภาวะธุ
จของบริ
ษัทแล้ วเห็นสมควรอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2563 เท่ากับปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยกาหนดค่าเบี ้ยประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัต รา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการบริ
ษัทพิจารณาจั
สรรตามที
งจากที
รับอนุมand
ัติจากที
่ประชุ
ญผู้ถofือหุthem
้ นประจinาปีthis2563
เรี ยบร้ อยplease
The shareholders
who ดwould
like่เห็toนสมควรต่
appointอไปหลั
a proxy
to่ได้attend
vote
onมสามั
behalf
meeting,
แล้ ว รายละเอี
ยดการจ่
ยเงินค่าForm
ตอบแทนให้
แก่กรรมการบริ
และกรรมการตรวจสอบเป็
รายบุคtoคลนั
น้ ปรากฏในรายงานประจ
authorize
by using
the าProxy
(Attachment
11) toษัทpresent
to the companyนprior
attend
the meeting. าปี 2562
หัวข้ อค่The
าตอบแทนกรรมการบริ
ษัทและกรรมการตรวจสอบ
shareholders could
authorize an Independent Director as named in the Attachment 8 to attend and vote in the

meeting on behalf of the shareholders.
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INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Shareholders or proxy please present important proof documents in order to register either before or on the date
of meeting.
วันที่ 31 มีนาคม 2563
rd
March 23 , 2020 is the record date set by the Company for determination of the shareholders entitled to attend the
เรื่องGeneral
ขอเชิMeeting
ญประชุมสามั
ญผู้ถือหุ้นประจาปี
2563
Annual
of Shareholders
No.1/2020.
ยน like
ท่ านผู
ือหุ้น the shareholders to join the Annual General Meeting of the Shareholders No.1/2020 on Monday,
We เรีwould
to ้ ถinvite
April 20th, 2020 at 13.30 hours at the Panorama 1 Room, 14th Floor, The Emerald Hotel 99/1 Rachadapisek Road, Dindaeng,
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
Bangkok
10400, Thailand.
1. QR Code รายงานประจาปี 2562 และงบการเงินประจาปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

Yours Sincerely,

บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อง
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี ้:Pol. Gen.

Boonpadung)
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที(Prung
่ 24 เมษายน
2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็
ครบถ้
วนเห็นofสมควรรั
บรองรายงานการ
Chairmanนofจริ งthe
Board
Directors
ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลาดับที่ 1
หนังสือเชิSecretary
ญประชุม
Company
รับทราบรายงานผลการดาเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Tel: วาระที
0-2976่ 25290-9
(บัญชีกาไรขาดทุ
น) สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Facsimiles:
0-2598-2331-2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2562 (สรุ ปข้ อมูลสาคัญทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ลาดับที่ 2) และเสนออนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจาปี 2562 หัวข้ องบการเงิน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั ิให้ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ที่ซงึ่ ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบุว่า บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสม
คงค้ าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจาปี 2562 หัวข้ องบการเงิน บริ ษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ทงนี
ั ้ ้ตามที่ระบุในข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบลาดับที่ 3
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และค่ าเบีย้ ประชุมประจาปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ : การกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริ ษัทยังไม่มี
คณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้ เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริ ษัทแล้ วเห็นสมควรอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2563 เท่ากับปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยกาหนดค่าเบี ้ยประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัต รา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไปหลังจากที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เรี ยบร้ อย
แล้ ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบเป็ นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
หัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ
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ATTACHMENT 1

Minute of Annual General Meeting for the Year 2019
วันที่ 31 มีนาคม 2563
C.I.Group Public Company Limited
Wednesday 24th, April 2019
เรื่อง
ขอเชิญประชุMinute
มสามัญผูof
้ ถือAnnual
หุ้นประจาปีGeneral
2563
Meeting for the Year 2019
The Tharathep Room, 2nd Fl. Tharathep Hall Bldg., Chaophya Park Hotel
C.I.Group Public Company Limited
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น 247 Rachadapisek Road,th Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand
Wednesday 24 , April 2019
TheวยTharathep Room, 2nd Fl. Tharathep Hall Bldg., Chaophya Park Hotel
สิ่งทีand
่ ส่งมาด้
Date
Venue
Road,
Dindaeng,
Bangkok
10400, Thailand
1. QR247
CodeRachadapisek
รายงานประจาปี 2562
และงบการเงิ
นประจthาปี
2562 (เอกสารประกอบการพิ
จารณาวาระที่ 2)

The meeting was held on Wednesday 24 April, 2019 at 13.30 hours, at the Tharathep Room, 2nd Fl.
Tharathep Hall Bldg., Chaophya Park Hotel 247 Rachadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.
2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

Date and Venue

บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมthสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อง
Before
the meeting 24
agendas,
Director
and Company
Mrs. Chankapaw
The meeting
wasconsidering
held on Wednesday
April,the
2019
at 13.30
hours, at Secretary,
the Tharathep
Room, 2nd Dissakul,
Fl.
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
of voting
on eachRoad,
agenda
as follows.Bangkok 10400, Thailand.
Tharathep explained
Hallการประชุ
Bldg.,methods
Chaophya
Park and
Hotelvote
247counting
Rachadapisek
Dindaeng,
มดังต่อไปนี ้:In each agenda, the shareholders could cast their votes as “approval”, “disapproval”, or “abstention” in
วาระที
่ 1considering
พิจารณารับthe
รองรายงานการประชุ
มสามั
ผู้ถือหุ้น ครั
ง้ ที่ Company
1/2562 เมื่อวัSecretary,
นที่ 24 เมษายน
2562
Before
meeting
agendas,
theญwas
Director
and
Mrs.
Chankapaw Dissakul,
voting
cards
received
at
the
registration.
Voting
based
on
one
vote
per
share
(1
share:
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ งครบถ้ วนเห็น1vote).
สมควรรับรองรายงานการ
explained methods
of
voting
and
vote
counting
on
each
agenda
as
follows.
For
vote
counting,
the
Company
would
deduct
disapproval
or
abstention
votes
from the totalาดั
number
ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล
บที่ 1 of
Inshareholders
the shareholders
could
their votes
as “approval”,
“disapproval”,
“abstention”
in The
งeach
สือเชิญagenda,
ประชุม attending
theหนั
the meeting.
Thecast
remaining
votes
were regarded
as approvalor of
that agenda.
voting cards
received
registration.
Voting
on one มvote
per shareIn(1such
share:
1vote).
shareholders
raise their hands
in case
of
disapproval
orัตงิ abstention.
cases,
all shareholders
วาระที่ 2 atmust
รัthe
บทราบรายงานผลการด
าเนิ
นwas
งานbased
และพิ
จารณาอนุ
บแสดงฐานะการเงิ
น (งบดุ
ล) และงบก
าไรขาดทุนเบ็must
ดเสร็จfilled(บั
กาไรขาดทุ
น) สิreceived
น้ the
สุด ณCompany
วัat
นทีthe
่ 31 registration
ธันwould
วาคม 2562
Forญชีvoting
vote
counting,
deduct
abstention
votesand
from
the the
totalvotes.
number of
in their
cards
for thedisapproval
company’sorofficers
to collect
count
ความเห็
นของคณะกรรมการ
: เห็นสมควรรั
บremaining
ทราบผลการด
าเนิaนspecific
งานของบริ
ษัทในปีon2562
ปapproval
ข้ อมูลสthe
าคัญof
ทางการเงิ
นตาม
เอกสารแนบ
the shareholders
attending
meeting.
The
votes
were regarded
as(สรุbehalf,
that agenda.
The
For thetheshareholders
authored
proxies
vote
their
Company
already
recorded
ลาดับที่ 2) และเสนออนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
shareholders
their hands
in case of ordisapproval
abstention. In such cases, all shareholders must filledtheirmust
votesraise
i.e. approval,
disapproval,
abstention or
in computers.
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
In
case
a
shareholder
or
a
proxy
wished
to
leave
the
meeting
room
casting and wish to vote
count vote
the votes.
in their votingประจ
cards
received
at
the
registration
for
the
company’s
officers
to
collect
and during
าปี 2562 หัวข้ องบการเงิน
on that
agenda
or remaining
agendas
in advance,
he/ she
castbehalf,
his/ herthe
voteCompany
in a votingalready
card and
submit to an
For the
shareholders
authored
proxies
a specific
votecould
on their
recorded
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
Such cards
would beorcounted
in related
agenda.
their votesofficer.
i.e. approval,
disapproval,
abstention
in computers.
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั ิให้ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ที่ซงึ่ ตามนโยบายการจ่ายเงิน
Prior
to vote on each
agenda,
theอยละ
Chairman
giveroom
the shareholders
opportunities
to ask
questions.
case วa่า shareholder
a proxy
leave
thewould
meeting
during
casting
to vote
ปัInนผลระบุ
บริ ษัทจ่ายเงินปั นorผลในอั
ตราไม่wished
น้อยกว่าร้ to
50 ของก
าไรสุ
ทธิของงบการเงิ
น แต่เนืvote
่องจากบริ
ษัทฯ ยัand
งคงมียwish
อดขาดทุ
นสะสม
In
case
a
shareholder
or
a
proxy
wishes
to
express
his/
her
opinion
or
ask
question
he/
she
should
raise
his/
on that agenda
agendas
in advance,
couldน cast
herสามารถจ่
vote inายเงิa นvoting
and่ระบุ
submit
คงค้or
าง remaining
รายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ
าปี 2562he/หัวshe
ข้ องบการเงิ
บริ ษัทhis/
ฯ จึงไม่
ปั นผลได้card
ทงนี
ั ้ ้ตามที
ในข้ อบัto
งคัher
บan
ของhand
andcards
of a shareholder
a proxy to theาดับmeeting
before providing opinions or asking questions. For the
บริstated
ษัทฯ would
เกี่ยaวกัname
บนโยบายการจ่
ายเงิ
ปันผล or
ตามเอกสารแนบล
ที่ 3
officer. Such
be counted
inนrelated
agenda.
questions
not
related
thethe
specific
agenda,
thegive
Chairman
would
provide
times for such
question
by the end
วาระที
จon
ารณาและอนุ
มัตtoกิ าหนดค่
าตอบแทนกรรมการ
และค่
าเบีshareholders
ย้ ประชุ
มประจ
าปีopportunities
2563
Prior ่ to4that
voteพิare
each
agenda,
Chairman
would
the
to ask
questions.
ความเห็
นของคณะกรรมการ
: การก
าหนดค่าตอบแทนของบริ
ษัทไม่or
ได้ ผask
่านคณะกรรมการพิ
าตอบแทน
เนื่อhis/
งจากบริ
ยังไม่มี
of the
“Others”
besides.
In case a shareholder
or aagenda
proxy wishes
to express
his/ her opinion
question he/จารณาค่
she should
raise
herษัทhand
คณะกรรมการดั
งกล่
าว อย่7 าDirectors
งไรก็ตามการก
าหนดค่
าตอบแทนคณะกรรมการได้
ผ่านการพิจ9ารณาอย่
างรอบคอบโดยเปรี
ยบเทีofยบอ้
างอิ
งจาก
There
were
of the
Company
(100%
of allproviding
directors),
Executive
Managements
the
Company,
and stated a name
of
a
shareholder
or
a
proxy
to
the
meeting
before
opinions
or
asking
questions.
For
the
อุตสาหกรรมประเภทใกล้
เคียงรวมถึfrom
งพิจารณาจากการเติ
บโตและสภาวะธุ
รกิจattended
ของบริ ษัทแล้the
วเห็meeting.
นสมควรอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
1 Auditors
and 1 representative
the Thai Investor
Association
questions thatกรรมการบริ
are not related
to
the
specific
agenda,
the
Chairman
would
provide
times
forบาทต่
suchอปีquestion
by าthe
end ม
ษัทและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2563 เท่ากับปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000
โดยกาหนดค่
เบี ้ยประชุ
of the “Others”
agenda besides.
ษัทในอั
ตรา 5,000the
บาท/ท่
าน/ครัง้ และค่
Theคณะกรรมการบริ
directors
who
attended
meeting
are:าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการบริ
ษัทพิจารณาจั
สรรตามที่เห็น(100%
สมควรต่ofอไปหลั
งจากที่ได้ รับอนุ
มัติจากที่ประชุManagements
มสามัญผู้ถือหุ้นประจ
าปี Company,
2563 เรี ยบร้ อย
There
were 7 Directors
of theดCompany
all directors),
9 Executive
of the
1.
Pol.
Gen.
Prung
Boonpadung
Chairman
of
the
Board
and
Chairman
of
Audit
Committee
ยดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบเป็ นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ
าปี 2562
1 Auditors andแล้1ว รายละเอี
representative
from the Thai Investor Association attended the meeting.
2. Mr. Aree ษPoomsanoh
Vice Chairman and Chairman of the Executive Committee
หัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ
ัทและกรรมการตรวจสอบ
3. Mr.the
Taweesak
Director and Executive Director
The directors who attended
meetingWangkorkiat
are:

1. Pol. Gen. Prung Boonpadung
2. Mr. Aree Poomsanoh

1 of 11
Chairman of the Board and Chairman of Audit Committee
Vice Chairman and Chairman of the Executive Committee
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ATTACHMENT 1

ATTACHMENT 1

เรื่อง
เรียน

4. Mr. Theera Poomsanoh
Director and Executive Director
วันที่ 31 มีนาคม 2563
5. Mrs. Chankapaw Dissakul
Director and Executive Director
6. ญMr.
Songphol
Independent
and Audit Committee
ขอเชิ
ประชุ
มสามัญผูof
้ ถือAnnanon
หุ้นประจาปีGeneral
2563 Meeting
Minute
Annual
for the Director
Year 2019
7. Mr. Nadith Rodpetch
Independent
C.I.Group Public Company
LimitedDirector and Audit Committee

ท่ านผู้ถือหุ้น

th

, Aprilwas2019
Top management whoWednesday
attended the24
meeting
Mr. Sawai Chatchairungrueng, Managing Director and
nd
The
Tharathep
Room,
2
Fl.
Tharathep
Hall
Bldg.,
ParkTheHotel
สิ่งที่ส่งมาด้
วย
President
of Finance
and Business Development of C.I. Group andChaophya
Subsidiaries.
company has no other subRoad,
Dindaeng,
Bangkok
10400, Thailand
CodeRachadapisek
รายงานประจาปี 2562
และงบการเงิ
นประจาปี
2562 (เอกสารประกอบการพิ
จารณาวาระที่ 2)
committee.1. QR247
2. Inหนัorder
งสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
to generate transparency of the Annual General Meeting to be complied with law and the
Date andCompany’s
Venue regulation, the Company did assign Mr.Poonsak Thongsawate, shareholders, as an auditor for votes
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมthสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อง
The meeting
was held on proxies
Wednesday
24 April,
2019 at 13.30 hours, at the Tharathep Room, 2nd Fl.
counting
of
who
attend
พาโนรามาthe
1 ชัshareholders
น้ 14 โรงแรม ดิ เอ็orมเมอรั
ลด์ เลขที
่ 99/1
ถนนรัthe
ชดาภิmeeting.
เษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
Tharathep Hallการประชุ
Bldg.,มดัChaophya
Park
Hotel
247
Rachadapisek
Road,
Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.
งต่อไปนี ้:-

The meeting was commenced at 13.30 hours.
วาระที
พิGen.
จารณารั
บthe
รองรายงานการประชุ
มสามั
ผู้ถือexpressed
หุ้น ครั
ง้ ที่ Company
1/2562
เมื่อวัSecretary,
นที่ 24toเมษายน
2562
Prung
Boonpadung,
Chairman,
his gratitude
theMrs.
shareholders
forDissakul,
attending the
Before่ 1Pol.
considering
meeting
agendas,
theญDirector
and
Chankapaw
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ งครบถ้ วนเห็นสมควรรับรองรายงานการ
and
29 counting
shareholders
presented
in person
and by proxy, altogether hold 347,482,742 shares or
explainedmeeting
methods
of informed
voting andthatvote
on each
agenda
as follows.
ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลาดับที่ 1
equivalent
to ประชุ
40.18ม percent
of the total issued
shares.
of the “disapproval”,
meeting is pursuant
to the Articles
In งeach
the shareholders
could cast
theirSince
votesaasquorum
“approval”,
or “abstention”
in of
หนั
สือเชิญagenda,
Association
of the Company,
the Chairman
then declared
thevote
Annual
for the year 2019 and proposed
voting cards
received
registration.
Voting
on one
perGeneral
share (1Meeting
share:
วาระที่ 2 atรัthe
บทราบรายงานผลการด
าเนินwas
งานbased
และพิจารณาอนุ
มัตงิ บแสดงฐานะการเงิ
น (งบดุ1vote).
ล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
the
following
agenda.
the meeting
to
consider
the
matters
on
(บั
กาไรขาดทุ
น) สิน้ the
สุด ณCompany
วันที่ 31 ธันwould
วาคม 2562
Forญชีvote
counting,
deduct disapproval or abstention votes from the total number of
ความเห็
นของคณะกรรมการ
: เห็นสมควรรั
ทราบผลการดvotes
าเนินงานของบริ
ษัทในปี 2562as
(สรุ ปapproval
ข้ อมูลสาคัญofทางการเงิ
นตาม เอกสารแนบ
the shareholders
attending
the the
meeting.
Theof บthe
remaining
were
regarded
that agenda.
The
Agenda
1
To
Certify
Minutes
Annual
General
Meeting
of
Shareholders
No.1/2018
ลาดับที่ 2) และเสนออนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
shareholders must raiseThetheirChairman
hands inrequested
case of disapproval
or abstention.
such cases,
allAnnual
shareholders
must
filled-of the
the meeting
certify
theInminute
General
Meeting
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้
วว่าถูกต้ องtoรวมทั
งคณะกรรมการบริ
้
ษัทof
ได้ เห็the
นชอบแล้
ว รายละเอี
ยดปรากฏใน
รายงาน
count
the
votes.
in their voting
cards
received
at
the
registration
for
the
company’s
officers
to
collect
and
Shareholders
No.1/2018
dated
April
24th,
2018,
as
per
the
document
enclosed
with
the
Notice
of
the
Meeting
sent in
ประจาปี 2562 หัวข้ องบการเงิน
For the
a specific tovote
theirofbehalf,
the Company already recorded
advance
andshareholders
asked if thereauthored
should beproxies
any amendments
theon
minute
the meeting.
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
their votes i.e. approval, disapproval, or abstention in computers.
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั ิให้ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ที่ซงึ่ ตามนโยบายการจ่ายเงิน
shareholder raised
any objection
or proposed
an amendment
on thecasting
minute. Thewish
Chairman
asked
case วa่าNo
shareholder
a proxy
leave
the าไรสุ
meeting
room during
to vote
ปัInนผลระบุ
บริ ษัทจ่ายเงินปั นorผลในอั
ตราไม่wished
น้อยกว่าร้ to
อยละ
50 ของก
ทธิของงบการเงิ
น แต่เนืvote
่องจากบริ ษัทฯ ยัand
งคงมียอดขาดทุ
นสะสม
the meeting to certify the minutes.
on that agenda
agendas
in advance,
couldน cast
herสามารถจ่
vote inายเงิa นvoting
and่ระบุ
submit
คงค้or
าง remaining
รายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ
าปี 2562he/หัวshe
ข้ องบการเงิ
บริ ษัทhis/
ฯ จึงไม่
ปั นผลได้card
ทงนี
ั ้ ้ตามที
ในข้ อบัto
งคับan
ของ
บริ ษัทฯ would
เกี่ยวกั
บนโยบายการจ่
ายเงิ
นrelated
ปันผล
ตามเอกสารแนบล
บที่ 3 with the majority number of votes as following, certified
officer. Such cards
be counted
indue
agenda. theาดัmeeting,
Resolution:
After
consideration,
วาระที
พิจon
ารณาและอนุ
มัตกิ าหนดค่
าตอบแทนกรรมการ
และค่
าเบี1/2018
ย้ ประชุมdated
ประจาปีApril
256324th,2018 to ask questions.
Prior ่ to4 of
votethe
each agenda,
the Chairman
would give
the
shareholders
opportunities
the minutes
Annual
General
Meeting
of Shareholders
No.
ความเห็นของคณะกรรมการ
: การก
าหนดค่าตอบแทนของบริ
ษัทไม่or
ได้ ผask
่านคณะกรรมการพิ
าตอบแทน
เนื่อhis/
งจากบริ
ยังไม่มี
In case a shareholder
or a proxy wishes
to express
his/ her opinion
question he/จารณาค่
she should
raise
herษัทhand
คณะกรรมการดังกล่าApproved
ว อย่างไรก็ตามการก347,547,742
าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้
ผ่านการพิ
จารณาอย่
ยบเทียบอ้ างอิงจาก
votes providing
equivalent
to าorงรอบคอบโดยเปรี
100.00%
and stated a name
of
a
shareholder
or
a
proxy
to
the
meeting
before
opinions
asking
questions.
For the
อุตสาหกรรมประเภทใกล้ เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริ ษัทแล้ วเห็นสมควรอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
questions thatกรรมการบริ
are not related
to the specific agenda,
times
suchอปีquestion
by าthe
end ม
Disapproved
- theเท่Chairman
votesคืwould
equivalent
to forบาทต่
- าหนดค่
ษัทและกรรมการตรวจสอบประจ
าปี 2563
ากับปี 2562
อในวงเงิprovide
นไม่เกิน 8,000,000
โดยก
เบี ้ยประชุ
of the “Others”คณะกรรมการบริ
agenda besides.
ษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัต รา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยมอบหมาย
Abstained
votes
equivalent to
ให้ คณะกรรมการบริ
ษัทพิจารณาจั
สรรตามที่เห็น(100%
สมควรต่ofอไปหลั
งจากที่ได้ รับอนุ
มัติจากที่ประชุManagements
มสามัญผู้ถือหุ้นประจ
าปี Company,
2563 เรี ยบร้ อย
There
were 7 Directors
of theดCompany
all directors),
9 Executive
of the
ยดการจ่ายเงิ
นค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ
ษัทและกรรมการตรวจสอบเป็
นรายบุtoคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ
าปี 2562
Void
- Association
votes
1 Auditors andแล้1ว รายละเอี
representative
from
the Thai Investor
attendedequivalent
the meeting.
หัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ

Remark: In this agenda, there was 1 additional shareholder with 65,000 shares attended the Meeting.

The directors who attended the meeting are:
1. Pol. Gen. Prung Boonpadung
2. Mr. Aree Poomsanoh

Chairman
2 ofof11the Board and Chairman of Audit Committee
Vice Chairman and Chairman of the Executive Committee
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C.I.GROUP PUBLIC ATTACHMENT
COMPANY LIMITED1

ATTACHMENT 1

Agenda 2 To Acknowledge the Result of Business Operation of CIG and to Consider and Approve the Audited

วันที่ the
31 มีAuditor’s
นาคม 2563Opinion.
Financial Statement for the Fiscal Year Ended as of December 31st, 2018 and
Mrs.Chankapaw Dissakul, the Company Secretary, informed the shareholders that the company’s
เรื
่
อ
ง
ขอเชิ
ญประชุMinute
มposition
สามัญผูof
้ ถือand
หุ้นประจ
าปีGeneral
2563 of comprehensive
Annual
Meeting for theincome
Year for
2019
statement of financial
statements
the year ended 31 December 2018 have
C.I.Group
Limited
been audited and approved by
a certifiedPublic
auditorCompany
and has been
certified by Audit Committee as well as company
เรียน ท่ านผู้ถือหุ้น
th
Wednesday
, April
Directors. The company has included
its financial24results
for 2019
the fiscal year 2018 in an annual report, CD-ROMs, which
nd
TheวยTharathep
Room,invitation
2 Fl. and
Tharathep
Hall key
Bldg.,
Chaophya
were
with the meeting
summarized
financial
results Park
for theHotel
fiscal year 2018 for the meeting
สิ่งทีenclosed
่ ส่งมาด้
Road,
Dindaeng,
Bangkok
10400, Thailand
CodeRachadapisek
รายงานประจาปี 2562
และงบการเงิ
นประจาปี
2562 (เอกสารประกอบการพิ
จารณาวาระที่ 2)
in Agenda1. 2. QR247
2. หนั
งสือBoard
เชิญประชุ
มสามัญผู้ถMr.Piyapoj
ือหุ้นประจาปี Kaewjumlong
2563
The
assigned
(Finance and Accounting Manager) to summarize result
Date and Venue
of the company’s business operation for the fiscal year 2018 again for acknowledgement of the meeting as follows:
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมthสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อง
The meeting
was held on Wednesday 24 April, 2019 at 13.30 hours, at the Tharathep Room, 2nd Fl.
พาโนรามาPerformance
1 ชัน้ 14 โรงแรมinดิconclusion
เอ็มเมอรัลด์ เลขที
่ 99/1 ถนนรัPublic
ชดาภิเษกCompany
แขวงดินแดงLimited
เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
Financial
of C.I.Group
Tharathep Hallการประชุ
Bldg.,มดัChaophya
Park
Hotel
247
Rachadapisek
Road,
Dindaeng,
Bangkok 10400, Thailand.
งต่อไปนี ้:-

Unit: Million Baht
วาระที
พิจารณารับthe
รองรายงานการประชุ
มสามั
ญDirector
ผู้ถือหุ้น ครั
ง้ ที่ Company
1/2562 เมื่อวัSecretary,
นที่ 24 เมษายน
2562
Before่ 1considering
meeting
agendas,
the
and
Mrs.
Chankapaw
Dissakul,
Comparing
of Comprehensive
of the Company
ความเห็นของคณะกรรมการ
: เห็นofว่าStatements
รายงานการประชุ
มดังกล่าวได้ บนั ทึIncome
กถูกต้ องตามความเป็
นจริ งand
ครบถ้Subsidiaries
วนเห็นสมควรรับรองรายงานการ
explained methods
of voting and vote counting
on each
agenda
follows.31, 2018 and 2017
Between
the Year
Endedas
December
ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลาดับที่ 1
In งeach
“disapproval”,
or “abstention”
หนั
สือเชิญagenda,
ประชุม the shareholders could cast
2018their votes as “approval”,
2017
% เปลี่ยนแปลงเพิ
่ มขึน้ (ลดลง)in

voting cards received
registration. Voting
on one มvote
per share (1 share:
วาระที่ 2 atรัthe
บทราบรายงานผลการด
าเนินwas
งานbased
และพิจารณาอนุ
ัตงิ บแสดงฐานะการเงิ
น (งบดุ1vote).
ล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
507.265
480.895
5.484
Current Assets
(บั
กาไรขาดทุ
น) สิน้ the
สุด ณCompany
วันที่ 31 ธันwould
วาคม 2562
Forญชีvote
counting,
deduct disapproval or abstention votes from the total number of
1,181.365
1,154.209
2.353
Total Assets
ความเห็
นของคณะกรรมการ
: เห็นสมควรรั
บremaining
ทราบผลการดvotes
าเนินงานของบริ
ษัทในปี 2562as
(สรุ ปapproval
ข้ อมูลสาคัญofทางการเงิ
นตาม เอกสารแนบ
the shareholders
attending
the
meeting.
The
were
regarded
that
agenda.
The
424.324
358.552
18.344
Current
Liabilities
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1. Pol. Gen. Prung Boonpadung
2. Mr. Aree Poomsanoh
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such as design, installation and advisor. For auction, construction and other projects in 2019, the company would
วันที่ 31 มีconstruction,
นาคม 2563 roofing construction
generate revenue from this business much more such as high performance building
of Suvarnabhumi airport (extension project), cold room, data center and auction of government construction project
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C.I.Group Public Company Limited
Wednesday 24 , April 2019
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nd
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(เอกสารประกอบการพิ
จารณาวาระที
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เรียน

ท่ านผู
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th
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progress of Anti-Corruption project which the company has

2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

Chairman proposed to the meeting to consider acknowledge business performance of the year 2018

Date and and
Venue
then proposed to approve the financial statement of the financial year ended December 31st, 2018. Prior to vote,
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อง
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There were 7 Directors
of the Company (100% of all directors), 9 Executive Managements of the Company,อย
stakeholders.
ยดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบเป็ นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
1 Auditors andแล้1ว รายละเอี
representative
from the Thai Investor Association attended the meeting.
หัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ

The directors who attended the meeting are:
1. Pol. Gen. Prung Boonpadung
2. Mr. Aree Poomsanoh
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C.I.GROUP PUBLICATTACHMENT
COMPANY LIMITED

ATTACHMENT 1

There is no question, the Chairman concluded that the meeting acknowledges the result of business
วันทีthe
่ 31financial
มีนาคม 2563
operation of the company for the fiscal year 2018 and then proposed to approve
statement of the financial
year ended December 31st, 2018.
เรื่อง

ขอเชิญประชุMinute
มสามัญผูof
้ ถือAnnual
หุ้นประจาปีGeneral
2563 Meeting for the Year 2019

Resolution : After due consideration, the meeting, acknowledges the result of business operation of the
C.I.Group Public Company
Limitedstatement of the financial year ended December
company
the financial
เรียน for ท่the
านผูfiscal
้ ถือหุ้นyear 2018 as is and resolved that
th
Wednesday 24 , April 2019
31st, 2018 be approved.
nd

TheวยTharathep Room, 2 Fl. Tharathep Hall Bldg., Chaophya Park Hotel
สิ่งที่ส่งมาด้
Approved
347,909,392
votes
equivalent
to ่ 2)
Road,
Dindaeng,
Bangkok
10400, Thailand
1. QR247
CodeRachadapisek
รายงานประจาปี 2562
และงบการเงิ
นประจาปี
2562
(เอกสารประกอบการพิ
จารณาวาระที
2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

Date and Venue

Disapproved

-

votes

equivalent to

100.00%
-

votes2563 ในวันจัequivalent
to 2563 เวลา 13.30- น. ณ ห้ อง
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ ปAbstained
จากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุม-thสามัญผู้ถือหุ้นประจ
20 เมษายน
The meeting
was held
on Wednesday 24 April, 2019 atาปี13.30
hours,นทร์atที่ the
Tharathep
Room, 2nd Fl.
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
Void Hotel 247 Rachadapisek
equivalent
to Thailand. Tharathep Hallการประชุ
Bldg.,มดัChaophya
Park
Road,votes
Dindaeng, Bangkok
10400,
งต่อไปนี ้:Remark: In this agenda, there were 4 additional shareholders with 361,650 shares attended the
วาระที
่ 1considering
พิจารณารับthe
รองรายงานการประชุ
มสามั
ผู้ถือหุ้น ครั
ง้ ที่ Company
1/2562 เมื่อวัSecretary,
นที่ 24 เมษายน
Before
meeting agendas,
theญDirector
and
Mrs.2562
Chankapaw Dissakul,
Meeting.
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ งครบถ้ วนเห็นสมควรรับรองรายงานการ
explained methods
of voting and vote counting on each agenda as follows.
ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลาดับที่ 1
Agenda
3 ประชุ
To มConsider
and Approvecould
the Payment
Dividend
for Financial“disapproval”,
Results of the orYear
2018. in
In งeach
the shareholders
cast theirof votes
as “approval”,
“abstention”
หนั
สือเชิญagenda,
Mrs.Chankapaw
the Company
informed
that the Board of Directors
voting cards received
registration.Dissakul,
Voting
onSecretary,
one มvote
per sharethe(1 shareholders
share:
วาระที่ 2 atรัthe
บทราบรายงานผลการด
าเนินwas
งานbased
และพิจารณาอนุ
ัตงิ บแสดงฐานะการเงิ
น (งบดุ1vote).
ล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
resolved
the payment
dividend
the 2562
performance
of the 2018
year tovotes
the shareholders
not number
to be paidofdue to
(บั
กthat
าไรขาดทุ
น) สิน้ the
สุดofณCompany
วันที่ 31 from
ธันwould
วาคม
Forญชีvote
counting,
deduct disapproval
or fiscal
abstention
from the total
deficit
of theนของคณะกรรมการ
company’s performance
as states
in The Company’s
of Association
toทางการเงิ
dividend
payment
policy.
ความเห็
: เห็นสมควรรั
บremaining
ทราบผลการด
าเนินงานของบริ
ษัทในปี
2562as
(สรุ ปapproval
ข้ อrelated
มูลสาคัญof
นตาม
เอกสารแนบ
the shareholders
attending
the meeting.
The
votes
wereArticles
regarded
that agenda.
The
The Chairman
informed
posted
loss for the year้ สอบบั
2018,
Chairman
ลาดับที่ 2) และเสนออนุ
มตั ิงบการเงิ
นประจthe
าปี สmeeting
ิ ้นสุด ณ วันthat
ที่ 31asธันthe
วาคมcompany
2562 ของบริ
ษัท ซึง่ aผ่าnet
นการตรวจสอบจากผู
ญชีthe
รับอนุ
ญาต
shareholders must raise their hands in case of disapproval or abstention. In such cases, all shareholders must filledานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้
วว่าถูกต้dividend
อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้ for the operation
ษัทได้ of
เห็นthe
ชอบแล้
thenและผ่
proposed
to consider and approve not paying
yearว รายละเอี
2018. ยดปรากฏใน รายงาน
count
the
votes.
in their votingประจ
cards
received
at
the
registration
for
the
company’s
officers
to
collect
and
าปี 2562 หัวข้ องบการเงิน
For the shareholders
a specific
on the
theiropportunity
behalf, theto Company
already
recorded
The Chairmanauthored
gave theproxies
shareholders
and vote
proxies
ask questions
or express
opinions
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
their votesoni.e.this
approval,
agenda.disapproval, or abstention in computers.
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั ิให้ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ที่ซงึ่ ตามนโยบายการจ่ายเงิน
case วa่า shareholder
a proxy
leave
the าไรสุ
meeting
room during
casting
to vote
ปัInนผลระบุ
บริ ษัทจ่ายเงินปั นorผลในอั
ตราไม่wished
น้อยกว่าร้ to
อยละ
50 ของก
ทธิของงบการเงิ
น แต่เนืvote
่องจากบริ
ษัทฯ ยัand
งคงมียwish
อดขาดทุ
นสะสม
There is no question; the Chairman then proposed the meeting to approve on not paying dividend for
on that agenda
agendas
in advance,
couldน cast
herสามารถจ่
vote inายเงิa นvoting
and่ระบุ
submit
คงค้or
าง remaining
รายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ
าปี 2562he/หัวshe
ข้ องบการเงิ
บริ ษัทhis/
ฯ จึงไม่
ปั นผลได้card
ทงนี
ั ้ ้ตามที
ในข้ อบัto
งคับan
ของ
the บริ
operation
of
the
year
2018.
ษัทฯ would
เกี่ยวกับนโยบายการจ่
ปันผล ตามเอกสารแนบล
officer. Such cards
be countedายเงิinนrelated
agenda. าดับที่ 3
Resolution:
After
consideration,
the meeting,
the majority
number
resolved
to approve
วาระที
พิจon
ารณาและอนุ
มัตกิ due
าหนดค่
าตอบแทนกรรมการ
และค่the
าwith
เบีshareholders
ย้ ประชุ
มประจาปีopportunities
2563 of votes,
Prior ่ to4 vote
each agenda,
the
Chairman
would
give
to ask
questions.
not ความเห็
paying นdividend
for the operation
of the
year 2018 ษasัทไม่per
the
following number
votes: เนื่องจากบริ ษัทยังไม่มี
ของคณะกรรมการ
: การก
าหนดค่
าตอบแทนของบริ
ได้ ผask
่านคณะกรรมการพิ
าตอบแทน
In case a shareholder
or a proxy
wishes
to express
his/
her opinion or
question he/จารณาค่
she ofshould
raise his/ her hand
คณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจาก
and stated a name
of a shareholder
or a proxy347,909,392
to the meeting
before
providing
opinions
or asking
questions. For the
Approved
votes รกิจของบริ
equivalent
toนสมควรอนุ
100.00%
อุตสาหกรรมประเภทใกล้
เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติ
บโตและสภาวะธุ
ษัทแล้ วเห็
มัติการกาหนดค่าตอบแทน
questions thatกรรมการบริ
are not related
to the specific agenda,
theเท่Chairman
times forบาทต่
suchอปีquestion
by าthe
end ม
ษัทและกรรมการตรวจสอบประจ
าปี 2563
ากับปี 2562 คืwould
อในวงเงิprovide
นไม่เกิน 8,000,000
โดยกาหนดค่
เบี ้ยประชุ
equivalent toตรา 5,000 บาท/ท่-าน/ครัง้ โดยมอบหมาย
of the “Others”คณะกรรมการบริ
agenda besides.
ษัทDisapproved
ในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ -และค่าเบี ้ยประชุvotes
มคณะกรรมการตรวจสอบในอั
ให้ คณะกรรมการบริ
ษAbstained
ัทพิจารณาจั
สรรตามที่เห็น(100%
สมควรต่
งvotes
จากที่ได้ รับอนุ
มequivalent
ัติจากที่ประชุManagements
าปี Company,
2563 เรี ยบร้ อย
There
were 7 Directors
of theดCompany
ofอไปหลั
all directors),
9 Executive
of
toมสามัญผู้ถือหุ้นประจ
- the
ยดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบเป็ นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
1 Auditors andแล้1ว รายละเอี
representative
from the Thai Investor Association attended the meeting.
หัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ
Voidษัทและกรรมการตรวจสอบ
votes
equivalent to
-

The directors who attended the meeting are:
1. Pol. Gen. Prung Boonpadung
2. Mr. Aree Poomsanoh
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Chairman of the Board and Chairman of Audit Committee
Vice Chairman and Chairman of the Executive Committee

ATTACHMENT131

INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ATTACHMENT 1

Agenda 4 To Consider and Approve on Annual Remuneration and Meeting Allowance of the Directors for the
วันที่ 31 มีนาคม 2563

Year 2019.

The Chairman proposed the meeting to consider and approve the annual remuneration and meeting
allowance of the Directors and the Audit Committee for the year 2019 to be not exceed 8 Million Baht a year (the same
C.I.Group Public
Company
as เรีlast
year) exclusive of the remuneration
and welfare
whichLimited
Directors received as Company’s employee or staff of
ยน ท่ านผู้ถือหุ้น
th
Wednesday
24
,
April
2019
the company. Though the remuneration did not be considered by the Remuneration Committee as there is no referred
Thethe
Room,
2nd Fl.carefully
Tharathep
Hall Bldg.,
Park Hotel
committee,
remuneration
has been
considered
in theChaophya
Board of Director
Committee by comparing with
สิ่งที่ส่งมาด้
วยTharathep
247
Rachadapisek
Road,
Dindaeng,
Bangkok
10400,
Code
รายงานประจ
2562
และงบการเงิ
นประจาปี
2562 (เอกสารประกอบการพิ
จารณาวาระที
่ 2) to propose the annual
others in 1.the QR
same
industry
and าปี
together
with
business
expansion
and profitThailand
growth
rate prior
2. หนั
remuneration
asงสืis.อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุMinute
มสามัญผูof
้ ถือAnnual
หุ้นประจาปีGeneral
2563 Meeting for the Year 2019

Date and Venue

บริ ษัทThe
ซี.ไอ.กรุ
๊ ป จากัด (มหาชน)
ขอเชิ
ญประชุมthสามัญand
หุproxies
้ นประจาปีthe
2563
ในวันจันทร์ ทto
20ask
เมษายน
2563 เวลา
น. ณopinions
Chairman
the
shareholders
opportunity
questions
or13.30
express
The meeting
was
held ongave
Wednesday
24 April,ผู้ถือ2019
at 13.30
hours, at ี่ the
Tharathep
Room,
2nd
Fl.ห้ อง
พาโนรามา
1 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
this
agenda.
Tharathep on
Hallการประชุ
Bldg.,
Chaophya Park Hotel 247 Rachadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.
มดังต่อไปนี ้:-

There
is no
question;
the Chairman
then
the meeting
to approve
the annual remuneration
วาระที
พิจารณารั
บthe
รองรายงานการประชุ
มสามั
ผู้ถือหุproposed
้ น ครั
ง้ ที่ Company
1/2562
เมื่อวัSecretary,
นที่ 24
เมษายน
Before่ 1considering
meeting agendas,
theญDirector
and
Mrs.2562
Chankapaw
Dissakul, and
ความเห็allowance
นของคณะกรรมการ
: เห็นว่ารายงานการประชุ
มดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ งครบถ้ วนเห็นสมควรรับรองรายงานการ
meeting
of the Directors
for the year 2019.
explained methods
of
voting
and
vote
counting
on
each
agenda
as follows.
ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลาดับที่ 1
In งeach
casttotheir
votesthe
as “approval”,
“disapproval”,
or “abstention”
Resolution:
The meetingcould
resolved
approve
annual remuneration
and meeting
allowancein of the
หนั
สือเชิญagenda,
ประชุ
ม the shareholders

voting cardsDirectors
received
the
registration.
Voting
based
onnot
oneexceeding
per share
(1 Baht
share:
Audit
Committee
for
2019
8 Million
a 1vote).
year,
the same
as นlast
วาระที่ and
2 atรัthe
บทราบรายงานผลการด
าเนิthe
นwas
งานyear
และพิ
จารณาอนุ
มvote
ัตงิ บแสดงฐานะการเงิ
น (งบดุ
ล) และงบก
าไรขาดทุ
เบ็ดyear.
เสร็จ The
amount
and
Directorsor receive
as votes
company’s
employee
or staffof of the
(บั
กexcluded
าไรขาดทุ
น)the
สิน้ the
สุremuneration
ด ณCompany
วันที่ 31 ธันwould
วาคมwelfare
2562
Forญชีvote
counting,
deductwhich
disapproval
abstention
from the
total number
company
should
be proposed
the
Board votes
ofาเนิDirectors
ความเห็
นwhich
ของคณะกรรมการ
: เห็นสมควรรั
ทราบผลการด
นงานของบริ
ษัทapproval.
ในปี 2562as
(สรุ ปapproval
ข้ อมูลสาคัญofทางการเงิ
นตาม เอกสารแนบ
the shareholders
attending
the meeting.
Thetoบremaining
were for
regarded
that agenda.
The
ลาดับที่ 2) และเสนออนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
shareholders must raiseThe
theirmeeting
hands inapproved
case of with
disapproval
or abstention.
In such cases,
all
shareholders must filledtheวว่majority
number
following:
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้
าถูกต้ อง รวมทั
งคณะกรรมการบริ
้ of vote detail
ษัทได้isเห็as
นชอบแล้
ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
count
the votes.
in their votingประจ
cards
received
at
the
registration
for
the
company’s
officers
to
collect
and
าปี 2562 หัวข้ องบการเงิน
347,909,392
voteson theirequivalent
100.00%
Approved
For the shareholders
authored proxies
a specific vote
behalf, thetoCompany
already recorded
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
their votes i.e. approval, disapproval,
or abstention in computers.votes
Disapproved
equivalent
to าปี 2562 ที่ซงึ่ ตามนโยบายการจ่
ความเห็นของคณะกรรมการ
: เห็นสมควรอนุมตั ิให้- งดจ่ายเงินปั นผลส
าหรับผลการด
าเนินงานประจ
ายเงิน
In
case
a
shareholder
or
a
proxy
wished
to
leave
the
meeting
room
during
vote
casting
and
wish
to
vote
ปันผลระบุว่า บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสม
Abstainedin advance, he/
- submit to an
on that agenda
agendas
couldนvotes
cast
herequivalent
vote inายเงิatoนvoting
and
คงค้or
าง remaining
รายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจาปี 2562 หัวshe
ข้ องบการเงิ
บริ ษัทhis/
ฯ จึงไม่
สามารถจ่
ปั นผลได้card
ทงนี
ั ้ ้ตามที
่ระบุในข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ would
เกี่ยวกับนโยบายการจ่
ปันผล ตามเอกสารแนบล
าดับที่ votes
3
officer. Such cards
be counted
agenda.
Voidายเงิinนrelated
equivalent to
วาระที
ารณาและอนุ
มัตกิ าหนดค่
าตอบแทนกรรมการ
และค่the
าเบีshareholders
ย้ ประชุมประจาปีopportunities
2563
Prior ่ to4 voteพิจon
each agenda,
the Chairman
would give
to ask questions.
ความเห็
น
ของคณะกรรมการ
:
การก
าหนดค่
า
ตอบแทนของบริ
ษ
ั
ท
ไม่
ไ
ด้
ผ
่
า
นคณะกรรมการพิ
จ
ารณาค่
า
ตอบแทน
เนื่อhis/
งจากบริ
ษัทhand
ยังไม่มี
Agenda
5
To
Consider
and
Approve
Appointment
of
Auditor
and
Determining
Audit
Fee
for
the
Yearher
2019.
In case a shareholder or a proxy wishes to express his/ her opinion or ask question he/ she should raise
คณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจาก
and stated a name
of a The
shareholder
a proxy the
to the
meeting
providing
opinions
or asking
questions.
For the
Chairmanorinformed
meeting
thatbefore
the Board
assigned
the Audit
Committee
to choose
and then
อุตสาหกรรมประเภทใกล้ เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริ ษัทแล้ วเห็นสมควรอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
proposed
external
auditors
auditing
of theforcompany
for the
year
questions that
are nottorelated
to the
the selected
specific agenda,
theเท่Chairman
provide
times
suchอปีquestion
by
end มto the
กรรมการบริ
ษappoint
ัทและกรรมการตรวจสอบประจ
าปี 2563
ากับปีand
2562the
คืwould
อในวงเงิ
นไม่เfee
กิน 8,000,000
บาทต่
โดยก
าหนดค่
าthe
เบี2019
้ยประชุ
shareholders
forษapproval
in thisบาท/ท่
meeting.
is asมคณะกรรมการตรวจสอบในอั
follows:
of the “Others”
agenda besides.
คณะกรรมการบริ
ัทในอัตรา 5,000
าน/ครัง้ The
และค่detail
าเบี ้ยประชุ
ต รา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการบริ
จารณาจั
สรรตามที
่เห็น(100%
สมควรต่
งจากที
่ได้ รับอนุ
มัติจากทีCo.,Ltd.
่ประชุManagements
มสามั
ญผู้ถือหุ้นMr.
ประจ
าปี Company,
2563
เรี ยบร้ อย
1.ษัทพิAppointment
of auditors
from
Sam
Nak-Ngan
namely,
Chamnongwat,
There
were 7 Directors
of theดCompany
ofอไปหลั
all
directors),
9 A.M.C.
Executive
ofAmpol
the
ยดการจ่ายเงิ
นค่าPraphasri
ตอบแทนให้ แLeelasupha,
ก่กรรมการบริ ษัทMr.
และกรรมการตรวจสอบเป็
นรายบุ(CPA
คคลนันRegistration
้ ปรากฏในรายงานประจ
2562 and
Miss
Naris
Saowalagsukul,
No.4663,าปี4664
1 Auditors andแล้1ว รายละเอี
representative
from
the
Thai Investor
Association
attended
the meeting.
หัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ
5369 respectively) or other CPAs, who are in list of approved auditors by the office of SEC. of
The directors who attended theSam
meeting
are:A.M.C. Co.,Ltd. as the auditors of the Company for the financial year 2019. The
Nak-Ngan
1. Pol. Gen. Prung Boonpadung
Chairman6 ofof 11
the Board and Chairman of Audit Committee
2. Mr. Aree Poomsanoh

Vice Chairman and Chairman of the Executive Committee
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ATTACHMENT 1

referred auditors have accepted performance with match qualification with the Company’s
วันที่ 31 มีนาคม
2563
Articles of Association and neither of them had any relationship
or transaction
with the Company
that may create a conflict of interest.
เรื่อง
ขอเชิญประชุMinute
มสามัญผูof
้ ถือAnnual
หุ้นประจาปีGeneral
2563
the Yearsubsidiary.
2019
auditors also willMeeting
audit thefor
company’s
Note: This
C.I.Group Public Company Limited
เรียน ท่ านผู้ถือ2.หุ้น Setting the auditing fee for ththe year 2019 at the total amount of Baht 1,120,000 (exclusive of
Wednesday
24 , April
2019 for auditor’s fees are shown in company’s Annual
other service
fees). The details
of payments
TheวยTharathep
Room,
2ndfinancial
Fl. Tharathep
Hallunder
Bldg.,
Hotel
สิ่งที่ส่งมาด้
Report
for the
year 2018
theChaophya
auditor’s feePark
article.

Road,
Dindaeng,
Bangkok
10400, Thailand
1. QR247
CodeRachadapisek
รายงานประจาปี 2562
และงบการเงิ
นประจาปี
2562 (เอกสารประกอบการพิ
จารณาวาระที่ 2)
gave
2. หนัThe
งสือChairman
เชิญประชุมสามั
ญผู้ถthe
ือหุ้นshareholders
ประจาปี 2563 and proxies the opportunity to ask questions or express opinions

on this agenda.
Date and Venue

บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมthสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อง
The meeting
was held on Wednesday 24 April, 2019 at 13.30 hours, at the Tharathep Room, 2nd Fl.
พาโนรามา 1 ชันThere
้ 14 โรงแรม
เอ็มเมอรัลด์ the
เลขทีChairman
่ 99/1 ถนนรัชthen
ดาภิเษก
แขวงดินแดง
เขตดิmeeting
นแดง กรุ งเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระ
is noดิ question,
proposed
to the
to approve10400
the appointment
of such
Tharathep Hallการประชุ
Bldg.,มดัChaophya
Park
Hotel
247
Rachadapisek
Road,
Dindaeng,
Bangkok
10400,
Thailand.
อไปนี ้:- fees for the financial year 2019.
auditors andงต่auditing

วาระที
พิจารณารับthe
มสามั
ผู้ถือหุ้น ครั
ง้ ที่ Company
1/2562 เมื่อวัSecretary,
นที่ 24 เมษายน
Before่ 1considering
meeting
agendas,
theญDirector
and
Mrs.2562
Chankapaw
Resolution:รองรายงานการประชุ
The meeting
resolved
to approve
the
appointment
of such
auditors
and Dissakul,
auditing fees for
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ งครบถ้ วนเห็นสมควรรับรองรายงานการ
the financial
year and
2019.vote
Thecounting
detail is on
as followed:
explained methods
of voting
each agenda as follows.
ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลาดับที่ 1
1. Appointment of auditors from Sam Nak-Ngan A.M.C. Co.,Ltd. namely, Mr. Ampol Chamnongwat,
In งeach
หนั
สือเชิญagenda,
ประชุม the shareholders could cast their votes as “approval”, “disapproval”, or “abstention” in

Miss Praphasri Leelasupha, Mr. Naris Saowalagsukul, (CPA Registration No.4663, 4664 and 5369
voting cards received
registration.
Voting
based
on one มvote
per share (1 share:
1vote).
วาระที่ 2 atรัthe
บทราบรายงานผลการด
าเนินwas
งาน
และพิ
จารณาอนุ
ัตงิ บแสดงฐานะการเงิ
น (งบดุby
ล)the
และงบก
เสร็จ Nakrespectively) or other
CPAs,
who
are in list
of approved auditors
officeาไรขาดทุ
of SEC.นเบ็ofดSam
(บั
กาไรขาดทุ
น) สิน้ the
สุด ณCompany
วันที่ 31 ธันwould
วาคม 2562
Forญชีvote
counting,
deduct disapproval or abstention votes from the total number of
Ngan A.M.C. Co.,Ltd. as the auditors of the Company for the financial year 2019.
ความเห็
นของคณะกรรมการ
: เห็นสมควรรั
บremaining
ทราบผลการดvotes
าเนินงานของบริregarded
ษัทในปี 2562 (สรุ ปข้ อมูลสาคัญofทางการเงิ
นตาม เอกสารแนบ
the shareholders
attending
the meeting.
Thefee
agenda.
The service
2. Setting
the auditing
for the year 2019were
at the total amountasof approval
Baht 1,120,000that
(exclusive
of other
ลาดับที่ 2) และเสนออนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
shareholders must raise theirfees).
hands in case of disapproval or abstention. In such cases, all shareholders must filledและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
The
meeting
approved
with
the
majority
number
of
vote
detail
is ascount
following:
the votes.
in their votingประจ
cards
received
at
the
registration
for
the
company’s
officers
to
collect
and
าปี 2562 หัวข้ องบการเงิน
For the shareholders authored proxies a specific vote on their behalf, the Company already recorded
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุ
มัตกิ ารงดจ่ ายเงิ
นปั นผล สาหรับผลการด
าเนินงานประจ
าปี 2562
347,909,392
equivalent
to
100.00%
Approved
their votes i.e. approval, disapproval,
or abstention
in computers. votes
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั ิให้ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ที่ซงึ่ ตามนโยบายการจ่ายเงิน
case วa่า shareholder
a proxy
leave
thevotes
meeting
room
during
casting
to vote
equivalent
to
- ยwish
ปัInนผลระบุ
บริ ษัทจ่าDisapproved
ยเงินปั นorผลในอั
ตราไม่wished
น้อยกว่า-ร้ to
อยละ
50 ของก
าไรสุ
ทธิของงบการเงิ
น แต่เนืvote
่องจากบริ
ษัทฯ ยัand
งคงมี
อดขาดทุ
นสะสม
on that agenda
agendas
in advance,
couldน cast
herสามารถจ่
vote inายเงิa นvoting
and่ระบุ
submit
คงค้or
าง remaining
รายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ
าปี 2562he/หัวshe
ข้ องบการเงิ
บริ ษัทhis/
ฯ จึงไม่
ปั นผลได้card
ทงนี
ั ้ ้ตามที
ในข้ อบัto
งคับan
ของ
Abstained
votes
equivalent to
บริ ษัทฯ would
เกี่ยวกับนโยบายการจ่
ปันผล ตามเอกสารแนบล
officer. Such cards
be countedายเงิinนrelated
agenda. าดับที่ 3
- would give
votesthe
to
วาระที
ารณาและอนุ
มัตกิ าหนดค่
าตอบแทนกรรมการ
และค่
าเบีshareholders
ย้ ประชุequivalent
มประจาปีopportunities
2563
Prior ่ to4 voteพิจon
eachVoid
agenda,
the Chairman
to -ask questions.
ความเห็นของคณะกรรมการ
: การก
าหนดค่าตอบแทนของบริ
ษัทไม่or
ได้ ผask
่านคณะกรรมการพิ
าตอบแทน
เนื่อhis/
งจากบริ
ยังไม่มี
In case a shareholder
or a proxy wishes
to express
his/ her opinion
question he/จารณาค่
she should
raise
herษัทhand
Agenda
6 Toงกล่Elect
to Replace
Directors Who Completed
Their
Rotational
Terms. ยบเทียบอ้ างอิงจาก
คณะกรรมการดั
าว อย่Persons
างไรก็ตามการก
าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้
ผ่านการพิ
จารณาอย่
างรอบคอบโดยเปรี
and stated a name
of
a
shareholder
or
a
proxy
to
the
meeting
before
providing
opinions
or
asking
questions.
For the
อุตสาหกรรมประเภทใกล้
เคียงรวมถึ
งพิจารณาจากการเติ
บโตและสภาวะธุ
ของบริ ษัทแล้ วเห็Directors
นสมควรอนุinมัตreplacement
ิการกาหนดค่าตอบแทน
The Chairman
proposed
to the meeting
election รofกิจIndependent
of those who
questions thatกรรมการบริ
are not related
to
the
specific
agenda,
the
Chairman
would
provide
times
for
such
question
by
the
end ม
ษัทและกรรมการตรวจสอบประจ
าปี 2563 เท่ากับปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยกาหนดค่าเบี ้ยประชุ
retired by rotation
namely:
of the “Others”คณะกรรมการบริ
agenda besides.
ษัท1)ในอัตMr.Aree
รา 5,000Poomsanoh
บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบีDirector
้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัต รา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการบริ
ษัทพิจารณาจั
สรรตามที่เห็น(100%
สมควรต่อไปหลั
งจากที่ได้ รับอนุ
มัติจากที่ประชุManagements
มสามัญผู้ถือหุ้นประจ
าปี Company,
2563 เรี ยบร้ อย
There
were 7 Directors
of theดCompany
all directors),
9 Executive
of the
2) Mr.Taweesak
Wangkorkiat of
Director
ยดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบเป็ นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
1 Auditors andแล้1ว รายละเอี
representative
the Thai
Investor Association
3) from
Mr.Theera
Poomsanoh
Director attended the meeting.
หัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ

The directors who attended the meeting are:
1. Pol. Gen. Prung Boonpadung
2. Mr. Aree Poomsanoh

11 Board and Chairman of Audit Committee
Chairman7ofofthe
Vice Chairman and Chairman of the Executive Committee
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INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ATTACHMENT 1

The Company Secretary informed that The Board of Directors did consider thoroughly on suitability which
วันที่ 31capability
มีนาคม 2563
necessary to the company management inclusive with qualification knowledge
and skill as required for
Directors position. Moreover, the Board of Directors had arranged a process to nominate candidate to be replaced in
เรื่อง
ขอเชิญประชุMinute
มสามัญผูof
้ ถือAnnual
หุ้นประจาปีGeneral
2563
for the Year 2019
the position of the retired
directors
from the rotationMeeting
as follows:
Limited shareholders to nominate persons qualified for
inC.I.Group
company Public
website,Company
Allow the minority
เรียน ท่ า1.
นผู้ถือAnnounce
หุ้น
th
Wednesday
24 shareholders
, April 2019 have nominated any qualified person.
the Director position.
No minority
nd
Theว2.ยTharathep
Room,
Fl. Tharathep
Hall for
Bldg.,
Chaophya
สิ่งที่ส่งมาด้
Informing
retired2 Directors
to request
repetitive
term Park
if theyHotel
intend to continue to be the
Rachadapisek
Road,
Dindaeng,
Bangkok
10400, Thailand
1. QR247
Code
รายงานประจ
าปี 2562
และงบการเงิ
นประจ
าปี
2562 (เอกสารประกอบการพิ
จารณาวาระที่ 2)
company’s
Directors
for
another
period.
2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

The Chairman gave the shareholders and proxies the opportunity to ask questions or express opinions
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมthสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อง
on this
Theagenda.
meeting
was held on Wednesday 24 April, 2019 at 13.30 hours, at the Tharathep Room, 2nd Fl.

Date and Venue

พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ

Tharathep Hallการประชุ
Bldg.,มดัChaophya
Park Hotel 247 Rachadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.
งต่There
อไปนี ้:-is no other question, the Chairman then proposed to the meeting to elect Directors in replacement
วาระที
่ 1considering
พิ
บthe
รองรายงานการประชุ
มสามั
ผูby
้ ถือperson.
หุ้น ครั
ง้ ที่ Company
1/2562 เมื่อวัSecretary,
นที่ 24 เมษายน
of who
retired
byจารณารั
rotation
inmeeting
this yearagendas,
2019 person
Before
theญDirector
and
Mrs.2562
Chankapaw Dissakul,
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ งครบถ้ วนเห็นสมควรรับรองรายงานการ

explained methods
of voting
and vote1/2562
counting
on each agenda
as follows.
due
the meeting
to elected the
Directors
to replaceาดัthose
ประชุม สามัญResolution:
ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ After
เมื่ อวัconsideration,
นที่ 24 เมษายน 2562
รายละเอียresolved
ดของรายงานการประชุ
มปรากฏ
ตามเอกสารแนบล
บที่ 1 who
In
each
agenda,
the
shareholders
could
cast
their
votes
as
“approval”,
“disapproval”,
or
“abstention”
in
willหนัbeงสืretired
byมrotation in 2019, 3 persons as nominated by the Board of Directors namely Mr.Aree Poomsanoh,
อเชิญประชุ
Mr.Taweesak
and Voting
Mr.Theera
voting cards
received
registration.
based
on one มvote
per share (1 share:
วาระที่ 2 atWangkoroiat
รัthe
บทราบรายงานผลการด
าเนินwas
งานPoomsanoh.
และพิจารณาอนุ
ัตงิ บแสดงฐานะการเงิ
น (งบดุ1vote).
ล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(บั
กาไรขาดทุ
นSuch
) สิน้ the
สุresolutions
ด ณCompany
วันที่ 31were
ธันwould
วาคม
2562
Forญชีvote
counting,
deduct
votes
thefollowing
total number
of
passed
withdisapproval
the number or
of abstention
majority votes
as from
per the
details:
ความเห็
นของคณะกรรมการ
: เห็นสมควรรั
ทราบผลการดvotes
าเนินงานของบริ
ษัทในปี 2562as
(สรุ ปapproval
ข้ อมูลสาคัญofทางการเงิ
นตาม เอกสารแนบ
the shareholders
attending
the meeting.
The บremaining
were regarded
that agenda.
The
ลาดับที่ 2) และเสนออนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. hands
Mr. Aree
Vice Chairman
of the
Boardall shareholders must filledshareholders must raise their
in casePoomsanoh
of disapproval or abstention.
In such
cases,
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
votes.
in their votingประจ
cards
received
atApproved
the นregistration348,046,892
for the company’svotes
officers to equivalent
collect andtocount the100.00%
าปี 2562
หัวข้ องบการเงิ
For the shareholders authored proxies a specific vote on their behalf, the Company already recorded
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุ
มัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั- นผล สาหรับผลการด
าปี 2562
Disapproved
votes าเนินงานประจ
equivalent
to
their votes i.e. approval, disapproval, or abstention in computers.
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั ิให้ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ที่ซงึ่ ตามนโยบายการจ่ายเงิน
equivalent
case วa่า shareholder
a proxy
leave
thevotes
meeting
room
during
casting
to vote
ปัInนผลระบุ
บริ ษัทจ่าAbstained
ยเงินปั นorผลในอั
ตราไม่wished
น้อยกว่-าร้ to
อยละ
50 ของก
าไรสุ
ทธิของงบการเงิ
น แต่เto
นืvote
่องจากบริ
ษัทฯ ยัand
ง-คงมียwish
อดขาดทุ
นสะสม
on that agenda
agendas
in advance,
couldน cast
her
vote inายเงิatoนvoting
and
submit to an
คงค้or
าง remaining
รายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ
าปี 2562he/หัวshe
บริ ษัทhis/
ฯ จึงไม่
สามารถจ่
ปั นผลได้card
ทงนี
ั ้ ้ตามที
Void
- ข้ องบการเงิvotes
equivalent
- ่ระบุในข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ would
เกี่ยวกับนโยบายการจ่
ปันผล ตามเอกสารแนบล
officer. Such cards
be countedายเงิinนrelated
agenda. าดับที่ 3
Remark: In this agenda, there were 1 additional shareholders with 137,500 shares attended the
วาระที
ารณาและอนุ
มัตกิ าหนดค่
าตอบแทนกรรมการ
และค่the
าเบีshareholders
ย้ ประชุมประจาปีopportunities
2563
Prior ่ to4 voteพิจon
each agenda,
the Chairman
would give
to ask questions.
Meeting.
ความเห็
น
ของคณะกรรมการ
:
การก
าหนดค่
า
ตอบแทนของบริ
ษ
ั
ท
ไม่
ไ
ด้
ผ
่
า
นคณะกรรมการพิ
จ
ารณาค่
า
ตอบแทน
เนื่อhis/
งจากบริ
ยังไม่มี
In case a shareholder or a proxy wishes to express his/ her opinion or ask question he/ she should raise
herษัทhand
คณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจาก
and stated a name
of a shareholder
or a proxy to the
meeting
before providing
opinions or asking questions. For the
2. Mr.เคีTaweesak
Wangkorkiat
อุตสาหกรรมประเภทใกล้
ยงรวมถึงพิจารณาจากการเติ
บโตและสภาวะธุDirector
รกิจของบริ ษัทแล้ วเห็นสมควรอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
questions thatกรรมการบริ
are not related
to the specific agenda,
theเท่Chairman
times forบาทต่
suchอปีquestion
by าthe
end ม
ษัทและกรรมการตรวจสอบประจ
าปี 2563
ากับปี 2562
คืwould
อในวงเงิprovide
นequivalent
ไม่เกิน 8,000,000
โดยกาหนดค่
เบี ้ยประชุ
Approved
348,046,892
votes
to
100.00%
of the “Others”คณะกรรมการบริ
agenda besides.
ษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัต รา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยมอบหมาย
- ofอไปหลั
to
ให้ คณะกรรมการบริ
ษDisapproved
ัทพิจารณาจั
สรรตามที่เห็น(100%
สมควรต่
งvotes
จากที่ได้ รับอนุ
มequivalent
ัติจากที่ประชุManagements
มสามัญผู้ถือหุ้นประจ
าปี Company,
2563 เรี ยบร้ อย
There
were 7 Directors
of theดCompany
all directors),
9 Executive
of- the
ยดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบเป็ นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
1 Auditors andแล้1ว รายละเอี
representative
from the Thai Investor- Associationvotes
attended the
meeting.
Abstained
equivalent
to
หัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ

The directors who attended theVoid
meeting are:
1. Pol. Gen. Prung Boonpadung
2. Mr. Aree Poomsanoh
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-
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3. Mr. Theera Poomsanoh
Approved
เรื่อง

Director

348,046,892

votes

2563
equivalentวันtoที่ 31 มีนาคม
100.00%

-2563 Meeting
votes for theequivalent
to
ขอเชิญDisapproved
ประชุMinute
มสามัญผูof
้ ถือAnnual
หุ้นประจาปีGeneral
Year 2019

-

C.I.Group- Public Company
votes Limited
equivalent to
th
Wednesday 24 , April 2019
Void Room, 2nd Fl.- Tharathep votes
TheวยTharathep
Hall Bldg., equivalent
ChaophyatoPark Hotel สิ่งที่ส่งมาด้
Road,
Dindaeng,
Bangkok
10400, Thailand
1. QR247
CodeRachadapisek
รายงานประจาปี 2562
และงบการเงิ
นประจาปี
2562 (เอกสารประกอบการพิ
จารณาวาระที่ 2)
เรียน

ท่ านผู้ถือAbstained
หุ้น

Agenda 7 To Approve Reduction of the Company Registered Capital from THB 648,587,124 to THB 432,393,391
2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
and Approve the Amendment of Clause 4 of Company's Memorandum of Association Regarding to the Reduction of
Date andRegistered
Venue Capital
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมthสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อง
The meeting
was held on Wednesday
24 comments
April, 2019ofatthe13.30
hours,Directors,
at the Tharathep
Room,and
2nd Fl.
Board
as the10400
CIG-W6
พาโนรามาThe
1 ชัน้ Company
14 โรงแรม ดิSecretary
เอ็มเมอรัลด์ reports
เลขที่ 99/1the
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิ
นแดง
เขตดิofนแดง
กรุ งเทพมหานคร
โดยมีระเบียCIG-W7
บวาระ
Tharathep
Bldg.,
Chaophya
Park
Hotel
247
Rachadapisek
Road,
Dindaeng,
Bangkok
10400,
Thailand.
wasHall
expired,
details
as
shown
in
the
following
table,
The
Board
of
Directors
propose
shareholders
to
approve
the
การประชุมดังต่อไปนี ้:capitalวาระที
reductionพิfrom
THBบรองรายงานการประชุ
648,587,124 to THB
432,393,391
toง้ ทีaccommodate
the company
paid-up capital.
จารณารั
มสามั
ผู้ถือหุ้น ครั
่ Company
1/2562 เมื่อวัSecretary,
นที่with
24 เมษายน
Before่ 1considering
the meeting agendas,
theญDirector
and
Mrs.2562
Chankapaw Dissakul,
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ งครบถ้ วนเห็นสมควรรับรองรายงานการ
explained methods
of voting and vote counting on each agenda
as follows.
ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 24 เมษายนRemain
2562 รายละเอี
ยดของรายงานการประชุ
าดับที่ 1
Amount
Par Value มปรากฏ ตามเอกสารแนบล
Total
In
each
agenda,
the
shareholders
could
cast
their
votes
as
“approval”,
“disapproval”,
or
“abstention”
in
Capital
Reduction
Share
Type
หนังสือเชิญประชุม
(Shares)
(THB per Share)
(THB)
voting cards received
registration. Voting
on one มvote
per share (1 share:
วาระที่ 2 atรัthe
บทราบรายงานผลการด
าเนินwas
งานbased
และพิจารณาอนุ
ัตงิ บแสดงฐานะการเงิ
น (งบดุ1vote).
ล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
CIG-W6
Ordinary
Share
0.50
216,191,758
(บั
กาไรขาดทุ
น) สิน้ the
สุด ณCompany
วันที่ 31 ธันwould
วาคม 2562
Forญชีvote
counting,
deduct disapproval or abstention votes from108,095,879
the total number of
ความเห็
นของคณะกรรมการ
: เห็นสมควรรั
ทราบผลการดvotes
าเนินงานของบริ
ษัทในปี 2562as
(สรุ ปapproval
ข้ อมูลสาคัญofทางการเงิ
นตาม เอกสารแนบ
the shareholders
attending
the meeting.
The บremaining
were regarded
that agenda.
The
COG-W7
Ordinary
Share
0.50
216,195,708
108,097,854
ลาดับที่ 2) และเสนออนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
shareholders must raise their hands in case of disapproval or abstention. In such cases, all shareholders must filledและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
votes.
in their voting
cards
received
at
the
registration
for
the
company’s
officers
to
collect
and
And approve
to
amend
the
Memorandum
of
Association
of
the
Company
No.
4 to count
complythewith
the decrease of the
ประจาปี 2562 หัวข้ องบการเงิน
For the
shareholders
registered
capital
as follows:authored proxies a specific vote on their behalf, the Company already recorded
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
their votes i.e. approval, disapproval, or abstention in computers.
นของคณะกรรมการ
นสมควรอนุมตั ิให้ งดจ่
ายเงินปั น(Four
ผลสาหรั
บผลการดand
าเนินThirty
งานประจ
าปี Million
2562 ที่ซThree
งึ่ ตามนโยบายการจ่
ายเงิน
No.4ความเห็
Registered
Capital : เห็432,393,391
Baht
Hundred
Two
Hundred Ninety
In
case
a
shareholder
or
a
proxy
wished
to
leave
the
meeting
room
during
vote
casting
and
wish
to
vote
ปันผลระบุว่า บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสม
Three Thousand and Three Hundred Ninety one Baht)
on that agenda
agendas
in advance,
couldน cast
herสามารถจ่
vote inายเงิa นvoting
and่ระบุ
submit
คงค้or
าง remaining
รายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ
าปี 2562he/หัวshe
ข้ องบการเงิ
บริ ษัทhis/
ฯ จึงไม่
ปั นผลได้card
ทงนี
ั ้ ้ตามที
ในข้ อบัto
งคับan
ของ
Divided
to
864,786,782
shares
(Eight
Hundred
and
Sixty
Four
Million
Seven
Hundred
บริ ษัทฯ would
เกี่ยวกับนโยบายการจ่
ปันผล ตามเอกสารแนบล
officer. Such cards
be countedายเงิinนrelated
agenda. าดับที่ 3
Eighty Six and Seven Hundred Eighty Two shares)
วาระที
ารณาและอนุ
มัตกิ าหนดค่
าตอบแทนกรรมการ
และค่the
าเบีshareholders
ย้ ประชุมประจาปีopportunities
2563
Prior ่ to4 voteพิจon
each agenda,
the Chairman
would give
to ask questions.
Par
Value
0.50
Baht
(Point
Fifty
Baht)
ความเห็
น
ของคณะกรรมการ
:
การก
าหนดค่
า
ตอบแทนของบริ
ษ
ั
ท
ไม่
ไ
ด้
ผ
่
า
นคณะกรรมการพิ
จ
ารณาค่
า
ตอบแทน
เนื่อhis/
งจากบริ
ยังไม่มี
In case a shareholder or a proxy wishes to express his/ her opinion or ask question he/ she should raise
herษัทhand
Preferred
Shares
None
คณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจาก
and stated a name
of a shareholder or a proxy to the meeting before providing opinions or asking questions. For the
อุตสาหกรรมประเภทใกล้ เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริ ษัทแล้ วเห็นสมควรอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
Chairman
the agenda,
shareholders
the opportunity
to ask
questions
express
opinions
questions thatกรรมการบริ
are notThe
related
to the gave
specific
theเท่Chairman
provide
times
forบาทต่
such
by าthe
end ม
ษัทและกรรมการตรวจสอบประจ
าปี 2563
าand
กับปี proxies
2562 คืwould
อในวงเงิ
นไม่เกิน 8,000,000
อปีquestion
โดยกorาหนดค่
เบี ้ยประชุ
on thisคณะกรรมการบริ
agenda.
of the “Others”
agenda besides.
ษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัต รา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการบริ
ษัทพิจารณาจั
สรรตามที่เห็น(100%
สมควรต่ofอไปหลั
งจากที่ได้ รับอนุ
มัติจากที่ประชุManagements
มสามัญผู้ถือหุ้นประจ
าปี Company,
2563 เรี ยบร้ อย
There
were 7 Directors
of theดCompany
all directors),
9 Executive
of the
The shareholder
has
question
as
follow:
ยดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบเป็ นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
1 Auditors andแล้1ว รายละเอี
representative
from the Thai Investor Association attended the meeting.
หัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ



Mrs. Kunsee Pruthisarikorn, shareholder, asked following questions:

The directors who attended the meeting are:
1. Pol. Gen. Prung Boonpadung
2. Mr. Aree Poomsanoh
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ii.

Please explain why the company needs to reduce registered capital and whether this related to
วันที่ 31 มีนาคม 2563
reduction from premium on share or not?
Mr.Aree Poomsanoh, Vice Chairman and Chairman of the Executive Board, answer to the
เรื่อง
ขอเชิญประชุMinute
มสามัญผูof
้ ถือAnnual
หุ้นประจาปีGeneral
2563 Meeting for the Year 2019
question that since the past few years the company had been issuing and offering warrants which
C.I.Group Public Company Limited
เรียน ท่ านผู้ถือare
หุ้น CIG-W6 and CIG-W7 whichth would force the company to increase registered capital to
Wednesday 24 , April 2019
accommodate the ndexercise of the said warrants. By which, recently the both warrants were expired
TheวยTharathep Room, 2 Fl. Tharathep Hall Bldg., Chaophya Park Hotel
สิ่งที่ส่งมาด้
with extra shares left from exercising. Thus, the company must reduce registered capital to be
Road,
Dindaeng,
Bangkok
10400, Thailand
1. QR247
CodeRachadapisek
รายงานประจาปี 2562
และงบการเงิ
นประจาปี
2562 (เอกสารประกอบการพิ
จารณาวาระที่ 2)
complied with the company’s paid up capital. Regarding reduction from premium on shares, we
2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
need to consider when appropriate which should be when business performance of the company
Date and Venue
is getting
stably.2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อง
บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ
จากัด better
(มหาชน)and
ขอเชิcould
ญประชุgenerate
ญผู้ถprofit
ือหุ้นประจ
The meeting
was๊ ปheld
on
Wednesday
24มthสามั
April,
2019 atาปี13.30
hours, at the Tharathep Room, 2nd Fl.
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
There
is noPark
otherHotel
question,
the ChairmanRoad,
then proposed
the meeting
to approve
Tharathep Hallการประชุ
Bldg.,มดัChaophya
247 Rachadapisek
Dindaeng,toBangkok
10400,
Thailand.reduction of the
งต่อไปนี ้:company registered capital from THB 648,587,124 to THB 432,393,391 and approve to amend the Memorandum of
วาระที
พิจารณารับthe
รองรายงานการประชุ
มสามั
ญDirector
ผู้ถือหุ้น ครั
ง้ ที่ Company
1/2562 เมื่อวัSecretary,
นที่ 24 เมษายน
Before่ 1considering
meeting
agendas,
the
and
Mrs.2562
Chankapaw
Dissakul,
Association
of
the
Company
No.
4
to
comply
with
the
decrease
of
the
registered
capital
accommodate
with the
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ งครบถ้ วนเห็toนสมควรรั
บรองรายงานการ
explainedcompany
methods
of
voting
and
vote
counting
on
each
agenda
as
follows.
ประชุมpaid-up
สามัญ ผู้ถือcapital.
หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลาดับที่ 1
In
each
agenda,
หนังสือเชิญประชุม the shareholders could cast their votes as “approval”, “disapproval”, or “abstention” in
Resolution:
The meeting
resolved
to on
approve
reduction
of the
company
registered capital from THB
voting cards received
registration.
Voting
one มvote
per share
(1 share:
วาระที่ 2 atรัthe
บทราบรายงานผลการด
าเนินwas
งานbased
และพิจารณาอนุ
ัตงิ บแสดงฐานะการเงิ
น (งบดุ1vote).
ล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
648,587,124 to THB 432,393,391 to accommodate with the company paid-up capital and resolved to approve
(บั
กาไรขาดทุ
น) สิน้ the
สุด ณCompany
วันที่ 31 ธันwould
วาคม 2562
Forญชีvote
counting,
deduct disapproval or abstention votes from the total number of
amendment
of
Clause
4
of
Company's
Memorandum
Association
toข้ อthe
reduction
ofนregistered
capital
ความเห็
นของคณะกรรมการ
: เห็นสมควรรั
บremaining
ทราบผลการดvotes
าเนิofนงานของบริ
ษัทในปีregarding
2562as
(สรุ ปapproval
มูลสาคั
ญofทางการเงิ
ตาม เอกสารแนบ
the shareholders
attending
the
meeting.
The
were
regarded
that
agenda.
The
by votes
ลาดับทีas่ 2)follows:
และเสนออนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
shareholders must raise their hands in case of disapproval or abstention. In such cases, all shareholders must filledและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
the votes.
in their votingประจ
cards
received
at
the
registration
for
the
company’s
officers
to
collect
and
348,046,892
votes
equivalent
to count 100.00%
Approved
าปี 2562 หัวข้ องบการเงิน
For the shareholders authored proxies a specific vote on their behalf, the Company already recorded
Disapproved
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุ
มัตกิ ารงดจ่ ายเงิน-ปั นผล สาหรับvotes
ผลการดาเนินequivalent
งานประจาปี to2562
their votes i.e. approval, disapproval, or abstention in computers.
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั ิให้ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ที่ซงึ่ ตามนโยบายการจ่ายเงิน
Abstaineda proxy wished
- leave the
votes
equivalent
to
- wish to vote
case วa่า shareholder
meeting
room
during
casting
ปัInนผลระบุ
บริ ษัทจ่ายเงินปั นorผลในอั
ตราไม่น้อยกว่าร้ to
อยละ 50 ของกาไรสุ
ทธิของงบการเงิ
น แต่เนืvote
่องจากบริ
ษัทฯ ยัand
งคงมียอดขาดทุนสะสม
on that agenda
agendas
in advance,
could
her
vote inายเงิ
submit
คงค้or
าง remaining
รายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ
าปี 2562
ข้ องบการเงิ
น cast
บริ ษัทhis/
ฯ จึงไม่
สามารถจ่
ปั นผลได้card
ทงนี
ั ้ ้ตามที
ในข้ อบัto
งคับan
ของ
Void
-he/หัวshe
votes
equivalent
toa นvoting
-and่ระบุ
บริ ษัทฯ would
เกี่ยวกับนโยบายการจ่
ปันผล ตามเอกสารแนบล
officer. Such cards
be countedายเงิinนrelated
agenda. าดับที่ 3
วาระที
จon
ารณาและอนุ
มัตกิ าหนดค่
าตอบแทนกรรมการ
และค่the
าเบีshareholders
ย้ ประชุมประจาปีopportunities
2563
Prior8่ to4 To
voteพิConsider
each agenda,
the Chairman
to ask questions.
Agenda
Other
Matters
(if any).would give
ความเห็
น
ของคณะกรรมการ
:
การก
าหนดค่
า
ตอบแทนของบริ
ษ
ั
ท
ไม่
ไ
ด้
ผ
่
า
นคณะกรรมการพิ
จ
ารณาค่
า
ตอบแทน
เนื่อhis/
งจากบริ
ยังไม่มี
Chairman
provided
times his/
for open
discussion.
In case a shareholder orThea proxy
wishes
to express
her opinion
or ask question he/ she should raise
herษัทhand
คณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจาก
and stated a name
of a shareholder
or a proxy
to the meeting
before providing
opinions
or
askingมัตquestions.
For
the
อุตสาหกรรมประเภทใกล้
ยงรวมถึ
งพิจารณาจากการเติ
บโตและสภาวะธุ
ของบริ
ษัทแล้ วเห็
สมควรอนุ
ิการกาหนดค่
าตอบแทน the
There is noเคีother
question,
the Chairman
expressedรกิจhis
gratitude
toนthe
shareholders
for attending
questions thatกรรมการบริ
are not related
to the specific agenda,
theเท่Chairman
provide
times forบาทต่
suchอปีquestion
by the
end ม
ษัทและกรรมการตรวจสอบประจ
าปี 2563
ากับthe
ปี 2562
คืwould
อในวงเงิ
เกิน into
8,000,000
โดยก
เบี ้ยประชุ
meeting and for
their views and suggestions
which
Board
wouldนไม่
take
consideration,
andาหนดค่
thenาdeclared
the
of the “Others”คณะกรรมการบริ
agenda besides.
ษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัต รา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยมอบหมาย
meeting is closed.
ให้ คณะกรรมการบริ
ษัทพิจารณาจั
สรรตามที่เห็น(100%
สมควรต่ofอไปหลั
งจากที่ได้ รับอนุ
มัติจากที่ประชุManagements
มสามัญผู้ถือหุ้นประจ
าปี Company,
2563 เรี ยบร้ อย
There
were 7 Directors
of theดCompany
all directors),
9 Executive
of the
ยดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบเป็ นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
1 Auditors andแล้1ว รายละเอี
representative
from the Thai Investor Association attended the meeting.
หัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ

The directors who attended the meeting are:
1. Pol. Gen. Prung Boonpadung
2. Mr. Aree Poomsanoh

10 ofof11the Board and Chairman of Audit Committee
Chairman
Vice Chairman and Chairman of the Executive Committee
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ATTACHMENT 1

The meeting adjourned at 16.00 hrs.
เรื่อง

วันที่ 31 มีนาคม 2563

ขอเชิญประชุMinute
มสามัญผูof
้ ถือAnnual
หุ้นประจาปีGeneral
2563 Pol.Gen
Meeting for the Year 2019

Chairman

C.I.Group Public Company Limited
(Prung Boonpadung)
th
Wednesday 24 , April 2019
TheวยTharathep Room, 2nd Fl. Tharathep Hall Bldg., Chaophya Park Hotel
สิ่งที่ส่งมาด้
Road,
Dindaeng,
Bangkok
10400, Thailand
1. QR247
CodeRachadapisek
รายงานประจาปี 2562
และงบการเงิ
นประจาปี
2562 (เอกสารประกอบการพิ
จารณาวาระที่ 2) Company Secretary
เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้น

2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

Date and Venue

(Mrs.Chankapaw Dissakul)

บริ ษัท ซี.ไอ.กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมthสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อง
The meeting
was held on Wednesday 24 April, 2019 at 13.30 hours, at the Tharathep Room, 2nd Fl.
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
Tharathep Hallการประชุ
Bldg.,มดัChaophya
Park Hotel 247 Rachadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.
งต่อไปนี ้:-

วาระที
พิจารณารับthe
รองรายงานการประชุ
มสามั
ผู้ถือหุ้น ครั
ง้ ที่ Company
1/2562 เมื่อวัSecretary,
นที่ 24 เมษายน
Before่ 1considering
meeting agendas,
theญDirector
and
Mrs.2562
Chankapaw Dissakul,
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ งครบถ้ วนเห็นสมควรรับรองรายงานการ
explained methods
of voting and vote counting on each agenda as follows.
ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลาดับที่ 1
In งeach
หนั
สือเชิญagenda,
ประชุม the shareholders could cast their votes as “approval”, “disapproval”, or “abstention” in

voting cards received
registration. Voting
on one มvote
per share (1 share:
วาระที่ 2 atรัthe
บทราบรายงานผลการด
าเนินwas
งานbased
และพิจารณาอนุ
ัตงิ บแสดงฐานะการเงิ
น (งบดุ1vote).
ล) และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(บั
กาไรขาดทุ
น) สิน้ the
สุด ณCompany
วันที่ 31 ธันwould
วาคม 2562
Forญชีvote
counting,
deduct disapproval or abstention votes from the total number of
ความเห็
นของคณะกรรมการ
: เห็นสมควรรั
ทราบผลการดvotes
าเนินงานของบริ
ษัทในปี 2562as
(สรุ ปapproval
ข้ อมูลสาคัญofทางการเงิ
นตาม เอกสารแนบ
the shareholders
attending
the meeting.
The บremaining
were regarded
that agenda.
The
ลาดับที่ 2) และเสนออนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
shareholders must raise their hands in case of disapproval or abstention. In such cases, all shareholders must filledและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
in their votingประจ
cards
received
at
the
registration
for
the
company’s
officers
to
collect
and count the votes.
าปี 2562 หัวข้ องบการเงิน
For the shareholders authored proxies a specific vote on their behalf, the Company already recorded
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562
their votes i.e. approval, disapproval, or abstention in computers.
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั ิให้ งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ที่ซงึ่ ตามนโยบายการจ่ายเงิน
case วa่า shareholder
a proxy
leave
the าไรสุ
meeting
room during
casting
to vote
ปัInนผลระบุ
บริ ษัทจ่ายเงินปั นorผลในอั
ตราไม่wished
น้อยกว่าร้ to
อยละ
50 ของก
ทธิของงบการเงิ
น แต่เนืvote
่องจากบริ
ษัทฯ ยัand
งคงมียwish
อดขาดทุ
นสะสม
on that agenda
agendas
in advance,
couldน cast
herสามารถจ่
vote inายเงิa นvoting
and่ระบุ
submit
คงค้or
าง remaining
รายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ
าปี 2562he/หัวshe
ข้ องบการเงิ
บริ ษัทhis/
ฯ จึงไม่
ปั นผลได้card
ทงนี
ั ้ ้ตามที
ในข้ อบัto
งคับan
ของ
บริ ษัทฯ would
เกี่ยวกับนโยบายการจ่
ปันผล ตามเอกสารแนบล
officer. Such cards
be countedายเงิinนrelated
agenda. าดับที่ 3
วาระที
ารณาและอนุ
มัตกิ าหนดค่
าตอบแทนกรรมการ
และค่the
าเบีshareholders
ย้ ประชุมประจาปีopportunities
2563
Prior ่ to4 voteพิจon
each agenda,
the Chairman
would give
to ask questions.
ความเห็
น
ของคณะกรรมการ
:
การก
าหนดค่
า
ตอบแทนของบริ
ษ
ั
ท
ไม่
ไ
ด้
ผ
่
า
นคณะกรรมการพิ
จ
ารณาค่
า
ตอบแทน
เนื่อhis/
งจากบริ
ยังไม่มี
In case a shareholder or a proxy wishes to express his/ her opinion or ask question he/ she should raise
herษัทhand
คณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจาก
and stated a name
of a shareholder or a proxy to the meeting before providing opinions or asking questions. For the
อุตสาหกรรมประเภทใกล้ เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริ ษัทแล้ วเห็นสมควรอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
questions thatกรรมการบริ
are not related
to the specific agenda,
theเท่Chairman
times forบาทต่
suchอปีquestion
by าthe
end ม
ษัทและกรรมการตรวจสอบประจ
าปี 2563
ากับปี 2562 คืwould
อในวงเงิprovide
นไม่เกิน 8,000,000
โดยกาหนดค่
เบี ้ยประชุ
of the “Others”คณะกรรมการบริ
agenda besides.
ษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ และค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัต รา 5,000 บาท/ท่าน/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการบริ
ษัทพิจารณาจั
สรรตามที่เห็น(100%
สมควรต่ofอไปหลั
งจากที่ได้ รับอนุ
มัติจากที่ประชุManagements
มสามัญผู้ถือหุ้นประจ
าปี Company,
2563 เรี ยบร้ อย
There
were 7 Directors
of theดCompany
all directors),
9 Executive
of the
ยดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบเป็ นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
1 Auditors andแล้1ว รายละเอี
representative
from the Thai Investor Association attended the meeting.
หัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ

The directors who attended the meeting are:
1. Pol. Gen. Prung Boonpadung
2. Mr. Aree Poomsanoh
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Vice Chairman and Chairman of the Executive Committee

INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ATTACHMENT 2

Financial Highlight
C.I. Group Public Company Limited and Subsidiaries
Unit : Million Baht
2019
Revenue from operation
- Revenue from sales
- Revenue from services
Total
Cost of Good Sold
Gross Profit Margin
Other Revenue

887.61
579.03
1,466.63
(1,405.17)
61.47
89.11

Operating Expenses
Interest Expenses

(69.50)
(19.12)

Income Taxes
Net Profit

16.49
(198.57)

19

20

C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ATTACHMENT 3

The Company’s Articles of Association Relating to the Dividend Payment Policy
Dividend Payment Policy of the Company
44. Not to pay dividend from other type of cash except profit. In case the company still have accumulated
deficit, the company must not pay dividend.
45. The Board of Director may announce to pay interim dividend to the shareholders occasionally if the
board considered that the company has got enough profit to do as is. When the board decides to pay interim
dividend to the shareholders, the board must report to the shareholders meeting in the upcoming meeting.
46. When the company or the Board of Directors decide to pay dividend, the company must do as follow:
a) Pay dividend as per number of shares equally within one month from the shareholders meeting
date or approval date from the board.
b) Send a notice to the shareholders and
c) Announce the dividend payment through a newspaper at least once.
The shares that are belong to the company, the company has no right to get dividend.
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The Company’s Definition of Independent Director
The Company redefined the term “independent director” to be in line with the principles of good corporate governance and
guidelines laid down by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand to help bolster confidence
among investors and to maintain a good management balance.
Independent Director is a director who free from majority shareholders and from any relationship in a manner that may
restrict his expression of opinions. He must also have the following qualifications:
1. Does not take part in the management, or is not a staff or employee or advisor who receives regular salaries or has control
over the Company, its subsidiaries or associated companies, majority shareholders or authorized persons of the Company
(unless left the position for more than 2 years prior to the date be selected).
2. Is not a related person, relative by relationship or by legal registered as father mother spouse brothers/sisters and child
inclusive of child’ spouses of any member of management or majority shareholder authorize persons or candidate to be
management or authorize person of the Company, its subsidiaries or associated companies.
3. Has no business relationship with the Company, its subsidiaries or associated companies, majority shareholder or authorize
person in a manner that may limit his independence in performing his duty as a director including has or had not hold
significant shares amount or authorize person of any company whose having business relationship with the Company, its
subsidiaries or associated companies, majority shareholder or authorize person of the Company unless has left the position
not less than 2 years prior to be selected. “Business Relation” as states previously is inclusive of any normal practices of
business in order to manage business, rent or rental immovable property, related in any assets or services or providing money
support by loan, guarantee or providing asset as debt guarantee and any other related behavior which will make the Company
or another parties in debt from three percent of net tangible asset of the Company or from twenty million baths up depends
which is lower. Calculation of the referred debt is allied with calculation of related transaction of SEC regarding related
transaction criteria. By which “debt” must inclusive of debt that was occurred one year prior to having business relationship
with the same person.
4. Does or did not be auditor of the Company its subsidiaries or associated companies, majority shareholder or authorize person
and not holds of the auditor’s company authorize person or partner of the auditor’s company who assigns auditor of the
Company its subsidiaries or associated company unless left the position not less than 2 years prior to be selected.
5. Does not a staff or employee or advisor who receives regular salaries or a provider of professional legal service or finance
any other professional service who earn more than 2 million baths per year from the Company, its subsidiaries or associated,
majority shareholder or authorized person and must not hold significant shares, be an authorized person or partner of the
referred services company unless left the position not less than 2 years prior to be selected.
6. Is not appointed as nominee to protect the interest of any director, majority shareholder or shareholder who is a related person
to a majority shareholder of the Company.
7. Is not doing the same business which could be competitor of the Company or its subsidiaries or not be a partner director
management employee and staffs who earn regular salaries or hold more than half of shares with right to vote of the potential
company as states.
8. Has no any other unqualified which may effect to independently perform duties and express opinions or report the operating
results of the Company.
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Profiles of the Retiring Director Proposed for Re-Election Profiles of the retiring Director proposed for re-election.
(Mr.Songphol Annanon)

Name – last name
Type of director to be proposed for appointment
Age
Nationality

Mr.Songphol Annanon
Independent Director
48 years old
Thai

Education
Training courses for directors

- MSA in International Business, Central Michigan University
- Director Accreditation Program (DAP) Class 90/2011, Thai
Institute of Directors (IOD)
- May 10th, 2011
- 9 years
- Partner : Dr.Ukrit Mongkolnavin Law Office
- Senior Lawyer : Dej-Udom & Associates
- Lawyer : Chongchai Teangtham Law & Accounting Office
- Lawyer : Chairapee Law Office
- Audit Committee : Scan Global Public Company Limited
- Audit Committee of C.I.Group Public Company Limited
- Director : Annanon Law Office
- Senior Lawyer : Punyariddhi Law Office
- None
- None
- None
- None

Date of the appointment as director
No. years on the board
Experience

Positions in other listed companies
Positions in non-listed companies
Positions in rival companies / company-related companies
CIG shareholding (as of December 31st, 2019)
% of total shares with voting rights
Legal dispute in criminal cases(other than criminal cases
with petty offences)
Meeting attendance in 2019
Performance during tenure

Rule of Director Recruitment

- 7 out of 7 Board Meetings
- 5 out of 5 Audit Committee Meeting
- Setting policy and business plan. Control and monitor the
overall performance of the company toward the
company’s goals.
- The Company has considered agrees that Mr.Songphol
Annanon qualifies to be an independent director in
accordance with related laws, the Company’s Articles of
Association.
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Name – last name
Type of director to be proposed for appointment
Age
Nationality

Mr.Nadith Rodphet
Independent Director
49 years old
Thai

Education
Training courses for directors

- MBA, Thammasat University
- Director Accreditation Program (DAP) Class 90/2011,
Thai Institute of Directors (IOD)
- May 10th, 2011
- 9 years
- Country Finance Manager : Avanade (Thailand) Co.,Ltd.
- Internal Audit Manager & Financial Controller : Millennium
Auto Group
- Finance Director : SME Trade Promotion Company
Limited
- Business Manager : Metro Infinium (Thailand) Company
Limited
- Audit Committee : Scan Global Public Company Limited
- Audit Committee of C.I.Group Public Company Limited
- Financial Controller : Netizen Company Limited
- None
- None
- None
- None

Date of the appointment as director
No. years on the board
Experience

Positions in other listed companies
Positions in non-listed companies
Positions in rival companies / company-related companies
CIG shareholding (as of December 31st, 2019)
% of total shares with voting rights
Legal dispute in criminal cases(other than criminal cases
with petty offences)
Meeting attendance in 2019
Performance during tenure

Rule of Director Recruitment

- 5 out of 7 Board Meetings
- 4 out of 5 Audit Committee Meeting
- Setting policy and business plan. Control and monitor the
overall performance of the company toward the
company’s goals.
- The Company has considered agrees that Mr.Nadith
Rodphet qualifies to be an independent director in
accordance with related laws, the Company’s Articles of
Association.
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Preliminary details of the Warrants of
C.I.Group Public Company Limited No. 8 (CIG-W8)
1. Details of the Warrants
Type:

Warrants of C.I.Group Public Company Limited No. 8 (“Warrants”
or “CIG-W8”)
Category of Warrants:
Named and transferable
Amount of Warrants offered:
Not exceeding 432,393,391 units
Offering Method:
Allocated to existing shareholders of the Company whose names
appeared on the Record Date on March 23, 2020. The Warrants
shall be allocated at the ratio of 2 existing ordinary shares : 1 unit
of CIG-W8 (delete any fraction).
Offering Price:
-None- (THB 0 per unit)
Exercise ratio and Price:
1 unit of CIG-W8 : 1 ordinary shares at THB 1.00 per share, except
in case of the adjustment to the term of right.
No. of New Ordinary Shares Issued to Not exceeding 432,393,391 shares at a par value of THB 0.50 or
accommodate the Warrants:
equal to 50 percent of the paid-up shares of the Company as of
February 25, 2020, by 864,786,782 shares.
Issued Date:
June 1, 2020
Maturity of Warrants:
8 months 12 days from the Issued Date.
(June 1, 2020 – February 12, 2021)
Offering Period:
Within 1 year following the approval of the Shareholders’ Meeting.
The Board of Directors and/or the Authorized Directors and/or the
person assigned by the Board of Directors or the Authorized
Directors have the authority to consider and determine any other
details and conditions.
Exercise Period:
The Warrants can be exercised on a monthly basis which is on the
last bank business day of each month throughout the life of the
Warrants. The first exercise date will be on June 30, 2020.
Last Exercise Date:
The last exercise date will be on February 12, 2021.
Last Exercise Notice Period:
Not less than 15 days before the last exercise date.
Secondary Market of Warrants:
The Company shall submit the application form to be listed
securities on the MAI
Secondary Market of New Ordinary The Company shall submit the application form to be listed
Shares Accommodated to Warrants: securities on MAI
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Adjustment of the Exercise of Warrants In case there are the causes that affects right of warrants as stated
:
in the item 11 (4) (Kor) of the Notification of the Capital Market
Supervisory Board No. Tor Jor. 34/2551 Re: Application for
Permission and Permission to Offer the Warrants representing the
Rights to Purchase New Shares and the Newly Issued Shares
Reserved for the Accommodation of the Exercise of the Warrants.
The Board of Directors and/or the Authorized Directors and/or the
person assigned by the Board of Directors or the Authorized
Directors have the authority to consider and determine conditions
and details related to the adjustment of the exercise ratio and the
exercise price.
Condition in case of unexercised The Company will terminate all of unexercised Warrants after the
warrants:
last exercise date.
Other Conditions:
The Board of Directors and/or the Authorized Directors and/or the
person assigned by the Board of Directors or the Authorized
Directors are authorized to determine and amend criteria,
conditions, and other details related to the Warrants which may
cause the issuance new ordinary shares and the changes of the
exercise price and/or the exercise ratio of the Warrants as well as
to enter into, negotiate and sign in any relevant documents and
agreements and perform any other necessary and appropriate
actions related to the Warrants including the issuance, offering, and
listing the Warrants and the reserved ordinary shares from the
exercise of the Warrants on the MAI, as well as to proceed for the
necessary approval from relevant authorities as required by law.
2. Impacts to shareholders can be divided into 3 types as follows
1) Control Dilution
2) Price Dilution
3) EPS Dilution
In considering the impacts to shareholders, there are 2 cases of impacts as follows
Case 1 The existing shareholders exercise their rights of CIG-W8 in full amount
Case 2 Other individuals who are not the existing shareholders exercise the rights of CIG-W8 in full amount
The impacts can be summarized as follows
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Cases
Case 1.
Case 2.

Control Dilution
not exceeding to
0.00%
33.33%

Price Dilution
not exceeding to
0.00%
0.00%

EPS Dilution
not exceeding to
NA
NA

Remarks
- Control Dilution = new shares issued / (number of paid up shares + new shares issued)
- Price Dilution is based on the 15-day average price (3-24 Feb 2020), which is THB 0.20 per share
Price Dilution = (Market Price before new shares issuance – Market Price after new shares issuance) /
Market Price before new shares issuance; where
Market Price after issuance = ((Market Price before issuance x number of paid up shares) + (Exercise Price x number of new issued
shares)) / (number of paid up shares + number of new issued shares)
The issuance of CIG-W8 has no price dilution, since the exercise price (THB 1.00 per share) is higher than the average price of CIG.
- EPS Dilution = (EPS before new shares issuance – EPS after new shares issuance) / EPS before new shares issuance, where EPS after new
shares issuance = net profit / (number of paid up shares + new shares issued)
The issuance of CIG-W8 has no EPS dilution, since the Company operation was losses.
- Rounding figures in the calculation and table.

3. Calculation of accommodating shares:
Portion of accommodating shares = [(shares reserved for this warrant offering) + (shares reserved for the prevailing
convertible debenture or warrants excluding shares reserved for ESOP-CD or
ESOP-warrant)] / (Number of paid-up and issued shares of the Company,
including number of other newly issued shares to be offered simultaneously with
this warrant offering)
= (432,393,391 + 0) / 864,786,782 = 50.00%
Remarks

-

-

CD = Convertible Debenture
ESOP = the offering of securities to directors or employees according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board
regarding the offering of newly issued securities to directors or employees
shares reserved for this warrant offering (CIG-W8) = 432,393,392 shares
paid-up and issued shares of the Company = 864,786,782 shares
other newly issued shares to be offered simultaneously with this warrant offering = None
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Information Memorandum regarding with the Allocation of New Ordinary Shares
C.I. Group Public Company
February 25th, 2020
The Board of Directors’ Meeting of C.I. Group Public Company Limited (“the Company” or “CIG”) has
approved the issuance and offering of new ordinary shares to accommodate the exercise of CIG-W8. The details
as follows:
1. Offering Details:
The Company will issue and offer of not exceeding 432,393,391 ordinary shares at the par value of THB
0.50 per share to accommodate the exercise of CIG-W8, not exceeding 432,393,391 units allotted to the existing
shareholders at the ratio of 2 existing ordinary shares per 1 unit of CIG-W8 (delete any fraction of shares) at zero
THB.
It is assigned to the Board of Directors and/or the Authorized Directors and/or the person assigned by the
Board of Directors or the Authorized Directors to have the authority to determine and amend conditions and details
of CIG-W8. The details are shown in Preliminary details of the Warrants of C.I.Group Public Company Limited No. 8
(CIG-W8). The record date for eligible shareholders who have the right to receive CIG-W8 will be on March 23rd,
2020.
However, the right to receive CIG-W8 is still uncertain depending on the approval of the company
shareholders’ meeting.
2. Objectives of Share Issuance and Capital Utilization Plan
The objectives of share allotment are to reserve for issuance of CIG-W8. The Company will be used as
working capital and reserve for future business expansion.
3. Shareholder Effects from Share Issuance
The issuance of CIG-W8 may impact shareholders as mentioned in the Attachment 1, Preliminary details of
the Warrants of C.I.Group Public Company Limited No. 8 (CIG-W8).
4. Opinion of the Board of Directors regarding the capital increase
The Company will increase the capital for accommodation the exercise of CIG-W8 which the Board of
Directors of the Company has considered and given the opinion that the capital increase and plan for utilizing
proceeds are reasonable due to the Company will use the money from the exercise of CIG-W8 as working capital
as well as the business expansion in the future. The proceeds would reinforce working capital of the Company and
improve the financial structure of the Company. If everything is as planned, it is expected that the probability and
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equity of the Company will improve. In addition, the issuance of CIG-W8 with zero THB is to benefit existing
shareholders of the Company.
5. Opinion of the Audit Committee and/or any Directors which may be different with the Board of Directors
-None6. Declaration of the Board of Directors regarding the capital increase
The Board of Directors would like to declare that the Board of Directors has performed its duties with
honesty and has carefully preserve the benefits of the Company in relation to the capital increase. However, in case
any director(s) does not perform in honest manner and for the Company’s benefits regarding to the capital increase,
and such manner has resulted in any adversely affect to the Company, shareholder(s) has the right to sue the
director(s) on behalf of the Company in accordance with Article 85 of Public Limited Companies Act B.E. 2535. In
addition, if such manner has wrongfully benefited any director(s) or his/her related party, shareholder(s) has the
right to sue the director(s) on behalf of the Company in accordance with Article 89/18 of Securities and Exchange
Act B.E. 2535
By considering the fact and reason above, the Board of Directors has resolved to approve the capital
increase agenda of the Company.
The Company hereby certifies that the information contained in this report is accurate and complete in all
respects.

Signed………….................................... authorized director
(Mr. Aree Poomsanoh)
(the Company’s seal affixed)
Signed………….................................... authorized director
(Mr. Taweesak Wangkorkiat)
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Capital Increase Report Form (F 53-4)
Capital Increase Report Form
C.I. Group Public Company Limited
February 25th, 2020
We, C.I. Group Public Company Limited (“the Company” or “CIG”), hereby report of the resolution of the Board of
Directors no.1/2020, held on February 25th, 2020 in respect of a capital increase as well as share allotment as follows:
1. Capital Increase
The Board of Directors’ Meeting had resolved to propose to the AGM 2020 to approve the increase of the
registered capital of the Company by THB 216,196,695.50 from THB 432,393,391 to THB 648,590,086.50 by issuing
432,393,391 shares with a par value of THB 0.50, to accommodate the exercise of CIG-W8 as follow;
Type of capital increase

Type of Number of shares Par value
share
(shares)
(THB/share)
Specifying the purpose of utilizing proceeds Ordinary
432,393,391
0.50

Total (THB)
216,196,695.50

2. Allotment of new shares:
The Board of Directors’ Meeting had resolved to approve the allocation of not exceeding 432,393,391 new ordinary
shares with a par value of THB 0.50 each, as follows:
2.1 Allotment details
 Specifying the purpose of utilizing proceeds
Allocation to
To reserve for the
exercise of CIG-W8 (1)

Note

No. of
shares
Not
exceeding
432,393,391
shares

Ratio
(old :
new)
2:1

Price per share (THB)
: Allotted at the ratio of 2 existing ordinary
shares per 1 unit of CIG-W8 (delete any
fraction of shares) at zero THB
: Exercise price THB 1.00 per share and
the exercise ratio equals to 1 unit of CIGW8:1 share.

(1) The details of CIG-W8 is shown in Attachment 1

2.2 The Company’s plan in case where there is a fraction of shares remaining
Fraction from the allotment of warrants will be deleted.
2.3 The number of shares remaining from the allotment
- None –

Subscription and
payment period
Can be exercised on the
last bank business day
each month throughout
the life of the warrant.
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3. Schedule for the shareholders’ Meeting to approve the capital increase/ share allotment
The Annual General Meeting of shareholders 2020 will be held on April 20th, 2020, at 1.30 p.m. at The
Panorama 1 Room, 14th Floor, The Emerald Hotel 99/1 Rachadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.
The Record Date which shareholders have the right to attend the Meeting is on March 23rd, 2020.
4. Approval of the capital increase/share allotment by relevant governmental agency and conditions thereto
4.1 The Company shall register the increase of capital and paid-up capital with the Ministry of Commerce.
4.2 The Company shall submit the application form for approval of new ordinary shares to the Stock Exchange
of Thailand, where such new ordinary shares shall be listed on MAI.
5. Objectives of the capital increase and the use of funds from the capital increase.
5.1 To reserve for future business expansion.
5.2 Working capital.
5.3 To benefit shareholders
6. Benefits to the Company related to the capital increase/share allotment.
6.1 Reinforce the capital for business expansion.
6.2 Better financial shape of the Company.
6.3 Liquidity and profitability in the future could be improved following business expansion and also
shareholders’’ equity.
7. Benefits to the shareholders related to the capital increase/share allotment.
7.1 Dividend Policy, the Company has policy to pay dividend to shareholders not less than 50% of net profit
in the company financial Statement after deduction of all types of reserves required by the Company's Articles of
Association and the laws.
7.2 Exercise of new shares from this Warrants will be entitled to receive dividends from the Company’s
business operations starting when the aforesaid persons have been registered as the shareholders of the Company.
8. Other details necessary for shareholders to approve the capital increase/share allotment.
The Company shall submit the application form for approval of Warrants to the Stock Exchange of Thailand
as well as listing approval and procedure on MAI.
9. Schedule of actions where the board of directors of the Company passes a resolution approving the capital
increase or allotment of new shares
Date
Process
March 23, 2020
The record date to determine the shareholders eligible to attend AGM 2020 and
eligible to receive CIG-W8
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April 20, 2020
Within 14 days after the
date of shareholders’
resolution
June 1, 2020

AGM 2020
Process to register the increase of capital resolution with the Ministry of Commerce

The issuance and offering date of CIG-W8

The Company hereby certifies that the information contained in this report form is true and complete in all respects.

Signed………….................................... authorized director
(Mr. Aree Poomsanoh)
(the Company’s seal affixed)
Signed………….................................... authorized director
(Mr. Taweesak Wangkorkiat)
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Profile Data of Independent Directors and Audit Committee that Company Nominated the Name as the
Authorized Person from Shareholders
1. Pol.Gen. Prung Boonpadung
Type of Director : Independent Director /
Chairman of the Audit Committee
Age
: 71 years old
Nationality
: Thai
Address : 1/1 Moo 7 Bangkoowad rd., T.Bangkoowad, A.Muang Prathumtani 12000 ,Thailand
Education : Doctor of Philosophy (Development Administration) (Ph.D.) Suan Sunandha Rajabhat University
No. years on the board : 8 years 11 months
CIG shareholding (as of 31 December 2019)
: None
Conflict of interest in this meeting
: None.
Type of relationship of Independent Director
1. Relationship with management/major shareholder of the company/subsidiary company : None
2. Nature of relationship with the company/subsidiary or juristic entity which may give rise to conflict of interest, at
present or in the past 2 years.
(1) Involved in personnel management or serve(d) as advisor and received(d) monthly salary. : None
(2) Provide(d) professional service
: None
(3) Had significant business relationship : None

2. Mr.Songphol

Annanon

Type of Director : Independent Director / Audit Committee
Age
: 48 years old
Nationality
: Thai

Address : 1/1 Moo 7 Bangkoowad rd., T.Bangkoowad, A.Muang Prathumtani 12000 ,Thailand
Education : Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States
No. years on the board : 9 years 1 month
CIG shareholding (as of 31 December 2019)
: None
Conflict of interest in this meeting
: None.
Type of relationship of Independent Director
1. Relationship with management/major shareholder of the company/subsidiary company : None
2. Nature of relationship with the company/subsidiary or juristic entity which may give rise to conflict of interest, at
present or in the past 2 years.
(1) Involved in personnel management or serve(d) as advisor and received(d) monthly salary. : None
(2) Provide(d) professional service
: None
(3) Had significant business relationship : None
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The Company’s Articles of Association Relating to the Shareholders’ Meeting
Shareholders Meeting
31.
Board of Directors must set the Annual General Meeting of Shareholders within 4 months from year ended
accounting period of the company.
32.
Any other meetings besides of the Annual General Meeting shall be called extraordinary meetings.
33.
An extraordinary meeting could be held by:
(a)
Board of Directors who could call for an extraordinary meeting at any times. or
(b)
Shareholders who hold the company’ shares all together not less than one fifth of all paid-up shares
or not less than 25 shareholders who hold the company’ shares all together not less than 1 to 10 of all
paid-up shares sending a request with clear reasons to the Board of Directors to call for an
extraordinary meeting at any time which the Board of Directors must set up the meeting as per the
shareholders request within 1 month from the date received.
34.
In order to call for a shareholders meeting, the Board of Directors should:
(a)
Prepare Invitation Letter which clearly states meeting places, date, time, rules, agenda, something to
propose to the meeting with appropriate details that clearly states which is for acknowledgement,
approve or consideration together with the Board of Directors’ opinion in each agenda and
(b)
Sending the Invitation to Annual General Meeting to shareholders not less than 7 days prior to the
meeting and
(c)
Advertise the invitation above in newspaper 3 days long not less than 3 days prior to the meeting.
35.
The Annual General Meeting of Shareholders must have not less than 25 shareholders and proxies (if any) or
not less than a half of total number of shareholders which must hold not less than one third of paid up shares to
attend, then the meeting shall be constituted quorum. Whereas the shares are held by the company will not be
counted as quorum of the meeting.
In case that the number of the shareholders attending the meeting does not reach the amount state as
in the paragraph above at an hour past the appointment time:
(a)
If the meeting was called due to shareholders requirement, the meeting, then, shall be restrained.
(b)
If the meeting was called not by shareholders requirement, the Board of Directors shall call for a
meeting again by sending invitation to shareholders not less than 7 days prior to the meeting without
advertising in newspaper. In the latter case, it is not necessary that the amount of the shareholders be
as stated in the first paragraph to make the quorum of the meeting.
37.
The resolution of the shareholders meeting shall comprise the following votes:
(a)
All ordinary resolution shall require a simple majority of the total of votes cast by the majority
shareholders and proxies (if any) presenting at the meeting and have rights to exercise their votes. In
case the votes are tied, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
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(b)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

For the following case, the resolution shall be passed by the majority of not less than three-fourths of
the total votes of shareholders and proxies (if any) presenting at the meeting and having the voting
right. By which one share is equal to one vote.
Sell or transfer in whole or in substantial parts of the business of the company to other person.
Purchase or accept the transfer of the business of other company or private company.
Execute, amend or terminate the agreement relating to lease out in whole or in substantial parts of the
business of the company.
Assign the other person to manage the business of the company.
Joint venture with others with the objective of sharing profit and loss
Amendment of Memorandum of Association or the company’s regulations
The company capital’s increase or decrease
Issuance and proposal of debentures stipulated by law in accordance with Article 145 of the Public
Limited Company Acts, B.E. 2535 (1992).
Merging the company stipulated by law in accordance with Article 146 of the Public Limited Company
Acts, B.E. 2535 (1992).
Abrogating the company stipulated by law in accordance with Article 1 54 of the Public Limited
Company Acts, B.E. 2535 (1992).
The issuance of new shares for payment of debts and the debt-to-equity conversion plan in
accordance with the Article 54/1 of the Public Limited Company Acts (II), B.E.2544 (2001).

The company’ shares which are held by the company itself shall have no right to vote and not be counted as resolution
vote of the shareholders meeting.

*********************************
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35

Documents or Evidence Identifying of the Shareholder or a Representative of the Shareholder
The Policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19th February 1999, relating to good practices for holding
of a shareholders’ meeting, aims to establish for listed companies to follow. This will create confidence to shareholders,
investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believed that an inspection of documents or evidence showing an
identity of the shareholder of a representative of the shareholders entitled to attend the meeting which should be observed by
the shareholders, would cause transparency fair and benefits to the shareholders, However, the Company reserves the right to
waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by basis, at the Company’s sole discretion.
1. Natural person
1.1 Thai nationality
a) Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification
card of state enterprise officer)
b) In case of proxy, a copy of the shareholder’s Identification Card and identification card or passport (in case of a
foreigner) of the proxy.
1.2 Non-Thai nationality
a) Passport of the shareholder
b) In case of proxy, a copy of the shareholder’s passport and identification card or passport (in case of a foreigner) of
the proxy.
2. Juristic person
2.1 Juristic person registered in Thailand
a) Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce
b) A copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the
proxy form including Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
2.2 Juristic person registered outside of Thailand
a) Corporate affidavit; and
b) A copy of Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the
proxy form together with Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
A copy of the documents must be certified true copy. In case of and documents or evidence produced or executed outside
of Thailand such documents or evidence should be notarized by a Notary Public.
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 12.30 pm.
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PROXY FORM (Form B)
Shareholders’Registration No. ..........................................

Written at..............................................
Date.................Month.....................Year..................
(1) I/We ...........................................................................................Nationality..........................................Age........................years
Address......................................................Road............................................................Tambol/Kwaeng.........................................................
Ampur/Khet..................................................Province...................................................................Postal Code....................................................
(2) As a shareholder of C.I.Group Public Company Limited holding the total amount of ...........................................shares
 Ordinary share....................................shares and have the right to vote equal to......................................votes
(3) I/We hereby appoint
1. Pol.Gen. Prung Boonpadung, Independent Director / Chairman of the Audit Committee, age 71 years,
at 1/1 Moo 7, Bangkoowad Road, Tambol Bangkoowad, Ampur Muang, Pathumtani 12000
or
Special interests are different from other directors on the agenda. : - None 2. Mr. Songphol Annanon, Independent Director /Audit Committee, age 48 years,
at 1/1 Moo 7, Bangkoowad Road, Tambol Bangkoowad, Ampur Muang, Pathumtani 12000
or
Special interests are different from other directors on the agenda. : - None 3. Mr./Mrs./Ms..................................................................................................................... Age........................years
Address......................................Road.........................................Tambol/Kwaeng.................................................
Ampur/Khet.....................................Province...................................Postal Code..................................
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting No.1/2020 on Monday, April 20th, 2020, 13.30 hours
at The Panorama 1 Room, 14th Floor, The Emerald Hotel 99/1 Rachadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand or at any
adjournment thereof to any other date, time, and venue.
(4) I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

 (a) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriated.
 (b) The Proxy shall vote in accordance with my intention as follows:
Agenda 1

To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2019
 Approve

 Disapprove 
Abstain

Agenda 2

To acknowledge the result of business operation of CIG and to consider and approve the audited Financial
Statement for the fiscal year ended as of December 31st, 2019 and the auditor’s opinion.
 Approve

 Disapprove 
Abstain
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Agenda 3

To consider and approve Omission of Dividend from the performance of the 2019 fiscal year.
 Approve

 Disapprove
Abstain

Agenda 4

To consider and approve the Directors’ remuneration and meeting allowance for 2020
 Approve

 Disapprove
Abstain

Agenda 5

To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor’s remuneration for 2020
 Approve
 Disapprove
Abstain

Agenda 6

To consider and approve elect persons to replace directors who completed their rotational terms.



Mr.Songphol Annanon
  Approve

 Disapprove

 Abstain



Mr.Nadith Rodphet
  Approve

 Disapprove

Abstain

Agenda 7

To consider and approve the issuance of Warrants of C.I.Group Public Company Limited No. 8 (CIG-W8)
 Approve

 Disapprove
 Abstain

Agenda 8

To consider and approve the increase of the Company's registered capital from THB 432,393,391 to THB
648,590,086.50
 Approve

 Disapprove
Abstain

Agenda 9

To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association in
accordance with the increase of the Company's registered capital.
 Approve

 Disapprove
 Abstain

Agenda 10

To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 432,393,391 shares to
accomodate the exercise of CIG-W8
 Approve

 Disapprove
Abstain

Agenda 11

Others (if any)
 Approve



 Disapprove

 Abstain
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(5) If the Proxy’s voting at any agendas does not comply with the details specified in this proxy form, it shall be not correct and not be
my/our voting as the shareholder.
(6) In case I/We do not specify the intention on voting at any agendas or specify but not clearly, or in case the meeting considers or
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact,
the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriately in all respects.
For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects
Signature.............................................................Shareholder
(...............................................................)
Signature................................................................Proxy
(................................................................)
Remark:

1. The Proxy Form be stamped with the duty stamp Baht 20.2. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the
number of shares to many proxies for splitting votes.
3. In case there are many other agendas to consider, excluding the above specified agendas, the shareholder can specify it in the
attached supplemental proxy form.
4. Please submit the copy of identification card of the shareholder or the corporate registration certificate with authorized signatures
of the directors, together with this proxy form.
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THE CONTINUED LIST OF PROXY
The proxy on behalf of the shareholder of C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
At the Meeting of the Annual General Meeting (AGM) No.1/2020 on Monday, April 20th, 2020 at 13.30 hours at The
Panorama 1 Room, 14th Floor, The Emerald Hotel 99/1 Rachadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand. Or on the date
and at the place as may be postponed or changed.
--------------------------------- Agenda
 Agree

votes  Disagree

votes  Abstained

votes

votes  Disagree

votes  Abstained

votes

votes  Disagree

votes  Abstained

votes

votes  Disagree

votes  Abstained

votes

 Agenda
 Agree
 Agenda
 Agree
 Agenda
 Agree

I/we hereby certify that the above details in the continued list of the proxy are true and correct.
Signed............................................Proxy Grantor
(............................................)
Date......................................
Signed............................................Proxy Holder
(............................................)
Date......................................
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Steps for Attending the Annual General Meeting of the Shareholders No.1/2020
The C.I.Group Public Company Limited
Monday April 20th, 2020
Shareholders
Registration
from 12.30 hrs.

Attending in Person

Attending by Proxy

Present Personal ID
card

Submit Proxy Form, a copy of
shareholders’ ID and ID card of
proxy person
Signing in Registration
Form
Attend the meeting

The Chairman conducts
the Meeting (13.30 hrs.)

The Chairman pursuant to the specified Agenda orderly

Any Persons wishing to disapprove or abstain their votes raise their
hands and fill in the Ballots (for person who disapprove or abstain)

The Company Officers collect the Ballots and calculate the Votes

The Chairman states to the Meeting the result of each votes till completed the
meeting.
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ANNUAL GENERAL MEETING VENUE

C.I.Group Public Company Limited
1/1 Moo 7, Bangkoowad Rd., Bangkoowad,
A, Muang, Pathumthani 12000 Thailand
Tel. +66 (02) 976 5290
Fax +66 (02) 976 5023

