
SOLUTIONS FOR 
TOMORROW

บริษ ัท ซ ี .ไอ.กร ๊ ุป จ ําก ัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจำาปี  
2561

ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



สารบัญ 
 

เอกสารแนบ รายละเอียด 
 

1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 วนัท่ี 24 เมษำยน 2560 

2 สรุปข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงิน 

3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

4 นิยำมกรรมกำรอิสระ 

5 ประวตัิของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ 

6 ข้อมลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น 

7 ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพำะที่เก่ียวข้องกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

8 เอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้ำร่วมประชมุ 

9 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

9.1 ใบตอ่แบบมอบฉนัทะ 

10 ขัน้ตอนกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

11 แผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
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   March 31st, 2018 

 
Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  

 (Reference for Agenda 2) 
2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561
 
 

 

   
 
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2561 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. CD-ROM รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปี 2560 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัจนัทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบ
วาระการประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2560 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 รายละเอียดของรายงานการประชมุปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน CD-
ROM รายงานประจ าปี 2560 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2560 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2561 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 เท่ากับปี 2560 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้  ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
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Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  
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2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

 
 

 

วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั ตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมตัิให้นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนท่ี ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แหง่บริษัท ส านกังาน เอ 
เอ็ม ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปีบญัชี 2561 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มี
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน  1,100,000 บาทตอ่ปี (ไม่รวมคา่บริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ) ตามท่ีบริษัทผู้สอบบญัชีเสนอมา ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เปล่ียนแปลง
ผู้สอบบัญชี เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีโดยให้เสนอเง่ือนไขรวมทัง้ค่าสอบบัญชีเพ่ือพิจารณาซึ่งมี       
ค่าสอบบญัชีลดลงจากปีก่อน อีกทัง้ได้พิจารณาคุณสมบตัิของผู้สอบบญัชีว่าถูกต้องตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560  หวัข้อค่าตอบแทน
ของผู้สอบบญัชี  
ข้อสงัเกต ผู้สอบบญัชีรายนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทย่อยอีกด้วย 

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการของบริษัทฯ ท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ หนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด คือ 2 ทา่น ได้แก่ 

(1) พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ   กรรมการอิสระ 
(2) นางจนัทน์กะพ้อ ดสิกลุ  กรรมการบริษัท 

โดยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงั
บริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา  โดยได้พิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้สอดคล้องกบั
กลยทุธ์ ความเหมาะสมและทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ
บริษัท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว  คณะกรรมการบริษัท (ซึง่กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียงดออก
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการอิสระ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ 
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วาระที่ 7    พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซกัถามตา่ง ๆ (ถ้ามี) 

 ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (เอกสารแนบ 9) และย่ืนตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุ   
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   March 31st, 2018 

 
Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  

 (Reference for Agenda 2) 
2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561

 
 

 

 ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในเอกสารแนบ 6 เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้ 
 ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารและหลกัฐานมาแสดงเพ่ือลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชมุ   

 อนึง่ บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัจนัทร์ท่ี 2 เมษายน 2561 
 

                   
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.      
ณ ห้องประชมุ 3 ศนูย์การประชมุแหง่ชาตสิิริกิติ ์60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 
 
                     ขอแสดงความนบัถือ 

 
พลต ารวจเอก 

 

 (ปรุง     บญุผดงุ) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

                                                   
          
เลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์  0-2976-5290-7 
โทรสาร   0-2598-2331-2        
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บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

 

หน้าที่ 1 / 13 

เอกสารแนบ 1 

    

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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   March 31st, 2018 

 
Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  

 (Reference for Agenda 2) 
2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561

 

หน้าที่ 1 / 13 

เอกสารแนบ 1 

    

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
7. นายนฏิศวร์  รอดเพชร  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้คือ นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จดัการและประธาน
สายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุม่บริษัท 

ทัง้นีเ้พื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ  จึงได้แตง่ตัง้ให้มีผู้ตรวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้คือ นางผอ่งพรรณี แสงน้อย ต าแหนง่ผู้จดัการฝ่ายธุรการ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.    
 พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี  ้
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 88 ราย ถือหุ้น
รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 355,086,970 หุ้น เทา่กบัร้อยละ 41.06 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้สิน้ ซึง่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบั
ของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2560 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ก าหนดไว้  
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ตามส าเนาที่ได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการแก้ไขรายงานการประชมุหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น  ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการ
ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 วันที่ 1 
สิงหาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 355,166,970 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 80,000 หุ้น 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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   March 31st, 2018 

 
Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  

 (Reference for Agenda 2) 
2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว  โดยบริษัทฯ ได้แสดง
รายละเอียดของข้อมลูทางการเงินของบริษัทในปี 2559 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจ าปี 2559 หวัข้องบการเงิน ที่บริษัทได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

บริษัทฯมอบหมายให้นางเสาวคนธ์ อดุมรัตน์ ผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน สรุปผลการด าเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2559 เพื่อท่ีประชมุรับทราบอีกครัง้ ดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

            หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ จ านวนเงนิ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 926.40 

ต้นทนุขายและบริการ 781.52 

ก าไรขัน้ต้น 144.88 

รายได้อื่น 31.26 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 164.73 

ต้นทนุทางการเงิน 7.10 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนหกัภาษีเงินได้ 4.32 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (6.28) 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (0.01) 

ก าไร (ขาดทนุ)สทุธิ (1.97) 
 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าของการด าเนินการของบริษัทฯเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริต 
คอร์รัปชัน่ให้ที่ประชมุได้ทราบว่า บริษัทฯได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต (CAC)” เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 ที่ผา่นมา ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการด าเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรอง โดยมี
เปา้หมายที่จะได้รับการรับรองภายในสิน้ปี 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559 และเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และ
ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีข้อ
ซกัถามหรือไม ่
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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   March 31st, 2018 

 
Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  

 (Reference for Agenda 2) 
2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561
 

หน้าที่ 4 / 13 

เอกสารแนบ 1 

ผู้ ถือหุ้นมีค าถามตามล าดบัดงันี ้
 นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าตามที่ทางบริษัทฯได้ขายสิทธิการเช่าโรงแรม

สมาญาบรุา ออกไปแล้วนัน้บริษัทฯน าเงินท่ีขายได้เข้ามาใช้ในการใดบ้าง และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในสว่น
ของธุรกิจรถไฟ ที่บริษัทฯก าลงัพิจารณาจะเข้าสูธุ่รกิจดงักลา่ว 

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามวา่บริษัทฯ 
จะน าเงินที่ได้รับจากการผ่อนช าระ (ไตรมาสละ 5 ล้านบาท) มาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัท และในสว่นของ
ธุรกิจรถไฟนัน้ เป็นธุรกิจบริการศนูย์ซอ่มรถไฟ ที่ซึง่บริษัทฯ มีความได้เปรียบในหลายๆ ด้านทัง้ในสว่นของทีมงานผู้
มีประสบการณ์ หรือทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ดินที่อยู่ในท าเลที่เหมาะสม เป็นต้น จึงท าให้บริษัทฯเล็งเห็น
โอกาสในการลงทนุ โดยขณะนีย้งัอยูร่ะหวา่งศกึษาโอกาสในการลงทนุในธุรกิจใหม่ดงักลา่ว หากผลจากการศกึษา
เป็นไปในทางบวก และโครงการฯได้รับการอนมุตัิให้ลงทนุ ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างศนูย์ซ่อมรถไฟจกั
ตกอยู่ที่ประมาณ 1.5 ปี และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ในเวลา 5 ปี (ทัง้นีป้ระมาณการที่ใกล้เคียงจักสามารถ
ทราบเมื่อการศกึษาโครงการฯแล้วเสร็จ) 

 นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าในสว่นที่บริษัทฯจะเข้าไปลงทนุใน
โครงการศนูย์ซอ่มรถไฟนัน้ บริษัทฯจกัเข้าไปลงทนุในสว่นใด อยา่งไร? 

นายเศกบษุย์ บวัดวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ ธุรกิจดงักลา่วเป็นธุรกิจบริการศนูย์ซอ่ม
รถไฟ ประกอบไปด้วย หวัรถจกัร ตู้โดยสารและตู้โบกีข้นสง่ (cargo) อยา่งครบวงจร ดงันัน้สิง่ที่บริษัทฯจกัลงทนุคือ
การก่อสร้างและจดัวางระบบบริการศนูย์ซ่อมดงักลา่ว โดยในระหว่างนีไ้ด้จดัเตรียมที่ดิน ซึ่งอยู่ติดกบัสถานีรถไฟ
บางน า้เปรีย้ว (อยูร่ะหวา่งสถานีฉะเชิงเทรากบัสถานีคลอง 19) โดยเส้นทางนีก้ าลงัก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มขึน้อีก 1 
สาย ให้เป็นรถไฟรางคู่สายแก่งคอย-คลอง 19-ฉะเชิงเทรา หากโครงการได้รับการอนมุตัิก็จะใช้เป็นที่ท าการสร้าง
ศนูย์ซอ่มรถไฟของบริษัท  โดยคาดวา่จะมีรายได้จาก  

1.) การบริการให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วว่ามีรถไฟที่รอการซ่อม อยู่เป็น
จ านวนมาก ซึง่ในปัจจบุนัการรถไฟแหง่ประเทศไทยมีข้อจ ากดัในการซอ่ม  

2.) กลุ่มธุรกิจเอกชน ที่ใช้การขนส่งทางราง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลงังาน เช่น การขนน า้มนั แก๊ส น า้มนัดิบ 
น า้มนัส าเร็จรูป หรือกลุม่ผู้ผลติวสัดกุ่อสร้าง เช่น ปนูซีเมนต์ เป็นต้น และกลุม่ขนสง่สนิค้า เช่น คอนเทนเนอร์ที่ลาก
มาจากทางทา่เรือ 

 นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น มีข้อซกัถามเพิ่มเติมว่า หากทางบริษัทฯศึกษาแล้วพบว่าไม่
ควรลงทนุในธุรกิจรถไฟ หรือหากกรณีที่การรถไฟแหง่ประเทศไทยไมม่ีนโยบายที่จะใช้ sub-contractor ในการซอ่ม
รถไฟตามที่บริษัทฯคาดการณ์จนท าให้ไม่สามารถเร่ิมโครงการฯดงักล่าวได้  บริษัทฯจักจัดการอย่างไรกับที่ดินที่
บริษัทฯได้จดัซือ้ไว้แล้วเพื่อเตรียมรองรับโครงการดงักลา่ว  

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงให้ทราบว่า หาก
โครงการศนูย์ซอ่มรถไฟไมผ่่านการพิจารณาอนมุตัิ ด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทฯจกัพิจารณาขายที่ดินดงักลา่ว
ออกไปเนื่องจากต าแหนง่ที่ตัง้ของที่ดินอยูต่ิดกบัสถานีรถไฟ อีกทัง้ยงัอยูใ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทีต่ัง้ขึน้มาใหมใ่น จ.
ฉะเชิงเทรา จึงมีโอกาสที่จกัขายออกด้วยราคาที่นา่จะดีกวา่ต้นทนุได้อยา่งไมย่ากนกั   
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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   March 31st, 2018 

 
Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  

 (Reference for Agenda 2) 
2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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  เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 และลง
มติอนมุตังิบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 และมีมติอนุมัติงบ
การเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 366,146,485 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 22 ราย จ านวน 10,979,515 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงดการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 
  ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2559 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
และอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559  

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2559 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติให้งดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 366,146,485 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2560 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี  
2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกับปี 2559 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการ
บริษัทได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท แม้ว่าการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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   March 31st, 2018 

 
Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  

 (Reference for Agenda 2) 
2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561
 

หน้าที่ 6 / 13 

เอกสารแนบ 1 

ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้ว  เห็นสมควรก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ  
ประจ าปี 2560 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 
2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2559 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 366,146,485 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
  ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืก และ
เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 เพื่อเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธ ารง หรือ 
นายชยักรณ์ อุน่ปิติพงษา หรือนายอภิรักษ์ อติอนวุรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 1378, 
3196, 5202 และ 6718 ตามล าดบั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน 
ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีความ
เป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างาน ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทแตอ่ยา่งใด 

       ข้อสงัเกต ผู้สอบบญัชีรายนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทยอ่ยอีกด้วย 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี  2560 เป็นจ านวนเงิน 1,325,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีของบริษัทนัน้  ปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2559 หวัข้อคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบริษัทปี 2560 
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เอกสารแนบ 1 

    

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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   March 31st, 2018 

 
Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  

 (Reference for Agenda 2) 
2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ดังนี ้
1. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ได้แก่ นายวิรัช อภิ

เมธีธ ารง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา หรือนายอภรัิกษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่  1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามล าดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2560 และ 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,325,000 บาท   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยที่ประชุมได้มีมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 366,146,485 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2560  
จ านวน 2 ทา่น ได้แก ่

(1) นายทรงพล     อนันานนท์    กรรมการอิสระ 
(2) นายนฎิศวร์     รอดเพชร      กรรมการอิสระ  

  ทัง้นีเ้ลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ  ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับ
คณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว  อีกทัง้คณะกรรมการได้จดัให้มีกระบวนการเสนอช่ือกรรมการ
เพื่อทดแทนต าแหนง่ที่วา่งลงตามวาระ ดงันี ้: 

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็ปไซด์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม
ส าหรับต าแหนง่กรรมการ ทัง้นี ้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ามา 

2. ให้กรรมการท่ีพ้นวาระได้แจ้งความจ านงเพื่อรับการเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ 

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมซึง่ออกตามวาระในปี 
2560 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคลโดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีงดออกเสยีง  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2560 
จ านวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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   March 31st, 2018 

 
Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  

 (Reference for Agenda 2) 
2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561
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1. นายทรงพล  อันนานนท์    และ 2. นายนฎิศวร์  รอดเพชร 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

(1) นายทรงพล  อันนานนท์   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 366,188,585 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

  หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 3 ราย จ านวน 42,100 หุ้น 

(2) นายนฏิศวร์ รอดเพชร   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 366,188,785 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 200 หุ้น 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 
540,489,270 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ  ดงันี ้สืบเนื่องจาก CIG-W5 ที่หมดอาย ุตามรายละเอียด
แสดงดงันี ้

การลดทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้นคงเหลือ 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

CIG-W5 หุ้นสามญั 216,174,408 0.50 108,087,204 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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   March 31st, 2018 

 
Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  

 (Reference for Agenda 2) 
2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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 และเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน  คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมฯ
พิจารณาอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน         540,489,270 บาท (ห้าร้อยสีส่บิล้านสีแ่สนแปดหมื่นเก้าพนัสองร้อยเจ็ดสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น         1,080,978,540 หุ้น   (หนึง่พนัแปดสบิล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัห้าร้อยสีส่บิหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ        0.50 บาท  (ห้าสบิสตางค์) 

โดยแยกออกเป็นเ 
หุ้นสามญั             1,080,978,540 หุ้น   (หนึง่พนัแปดสบิล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัห้าร้อยสีส่บิหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ  ไมม่ี 

 
 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม  
648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท และอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท 
เป็น 540,489,270 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน และอนุมัติแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ดังนี ้

เห็นด้วย 366,188,786 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 1 หุ้น 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่  7 (CIG-W7) 
โดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญเดิมของบริษัท 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดงันี  ้เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตวัในเชิงธุรกิจมากขึน้ 
บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อน าไปใช้สนับสนุนการขยายตวัของบริษัท  และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
รุ่นที่ 7 (CIG-W7) จ านวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่
ถืออยู ่โดยใช้อตัราสว่น 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หนว่ยของ CIG-W7 (กรณีทีม่ีเศษให้ปัดทิง้) 
 ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 และ CIG-W7 รวมกนั จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทนุ
ช าระแล้ว และให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  มีอ านาจก าหนดและ
เปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวกบั CIG-W7 ตามที่เห็นสมควร ทัง้นีร้ายละเอียดเบือ้งต้นของ CIG-W7 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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   March 31st, 2018 

 
Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  

 (Reference for Agenda 2) 
2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561
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ที่จะเสนอขายดงักลา่ว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 7 (CIG-W7) (เอกสาร
แนบล าดบัที่ 6) และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่  7 (CIG-W7) 
)Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 4 เมษายน 2560 ทัง้นี ้สิทธิในการรับ CIG-
W7 จะมีผลเมื่อวาระได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัทรุ่นท่ี 7 (CIG-W7) โดยไมค่ิดมลูคา่ จ านวนไมเ่กิน 216,195,708 หนว่ย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของ
บริษัท 
 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) โดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้ใช้อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W7 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้) 
โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W7 มีอายุ 1 ปี 8 เดือน 14 วัน นับจากวันออกและเสนอขาย (วันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่ง CIG-W7  1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น 
(หน่ึงหุ้น) ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 366,264,002 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 17 ราย จ านวน 75,216 หุ้น 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
ส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
  เลขานกุารบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดงันี  ้เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) จ านวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจ าเป็นที่จักต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 216,195,708 หุ้น 
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 108,097,854 บาท เพื่อส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 7 (CIG-W7) และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 
ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน          648,587,124 บาท (หกร้อยสีส่บิแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพนัหนึง่ร้อยยีส่บิสีบ่าท) 

 แบง่ออกเป็น          1,297,174,248 หุ้น   (หนึง่พนัสองร้อยเก้าสบิเจ็ดล้านหนึง่แสนเจ็ดหมื่นสีพ่นัสองร้อยสีส่ิบแปดหุ้น) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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   March 31st, 2018 

 
Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  

 (Reference for Agenda 2) 
2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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 มลูคา่หุ้นละ                0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น  

 หุ้นสามญั              1,297,174,248 หุ้น   (หนึง่พนัสองร้อยเก้าสบิเจ็ดล้านหนึง่แสนเจ็ดหมื่นสีพ่นัสองร้อยสีส่บิแปดหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ  ไมม่ี 

 เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 216,195,708 หุ้น มลูคา่
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบยีนจ านวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 108,097,854 บาท และอนุมตัิแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 366,264,002 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของ CIG-W7 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี  ้เห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 216,195,708 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สทิธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 7 (CIG-W7) ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจและ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มี
อ านาจมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรและการเสนอ
ขายหุ้นดงักลา่ว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวข้องและมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการให้ข้อมลู การยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด  ประธานเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  
216,195,708 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของ CIG-W7 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกนิ 216,195,708 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W7 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ ดังนี ้
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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   March 31st, 2018 

 
Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  

 (Reference for Agenda 2) 
2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561
 

หน้าที่ 12 / 13 

เอกสารแนบ 1 

เห็นด้วย 370,664,002 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 4,400,000 หุ้น 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม 
ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ 
i. เนื่องจากบริษัท  ซี .ไอ.ก รุ๊ป  จ ากัด  (มหาชน)  เ ป็นผู้ ประกอบการผลิตและจ าหน่ายชิน้ส่วน

เคร่ืองปรับอากาศประเภทคอยล์ แต่ก าลงัพิจารณาที่จะลงทนุในธุรกิจศนูย์ซอ่มรถไฟ จึงอยากทราบวา่
บริษัทฯมีผู้ช านาญการท่ีจะบริหารจดัการในสว่นดงักลา่วพร้อมหรือไม่ อยา่งไร? 

นายอารีย์ พุม่เสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถาม
ดงันี ้บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยจดัตัง้บริษัทฯ ที่มีวิศวกรที่ช านาญการด้านธุรกิจรถไฟ ที่
สามารถถ่ายทอดความรู้และน ามาใช้ในธุรกิจนีไ้ด้ ตลอดจนยังมีทีมงานที่มีความเช่ียวขาญและมี
ประสบการณ์ด้านการซอ่มรถไฟอีกด้วย 

ii. ส าหรับธุรกิจรถไฟดังกล่าวนัน้มีคู่แข่งมากน้อยเท่าไร? และหากมีคู่แข่งมากทางบริษัทฯจะมี
ความสามารถในการแขง่ขนัได้อยา่งไร? 

นายอารีย์ พุม่เสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถาม
ดงันี ้คูแ่ขง่ในธุรกิจดงักลา่วมีไมม่ากรายนกั แตบ่ริษัทฯมีความได้เปรียบในการแขง่ขนั ในด้านท าเลที่ตัง้
ของศนูย์ซอ่มที่ใกล้สถานีรถไฟ และทีมงาน  

iii. บริษัทฯจะสามารถรับรู้รายได้จาก บริษัทฟา้ขวญัทิพย์ เมื่อไร?  
นายอารีย์ พุม่เสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถาม

ดงันี ้บริษัทฯจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2/2560 นี ้ 
นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จดัการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุม่บริษัท 

อธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตทุี่การด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากติดปัญหาเร่ืองน า้แล้ง จึง
ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาเร่ือง water supply เรียบร้อยแล้ว โดยท าการขดุบ่อบาดาลขึน้มารองรับ และได้
ท าการ test run เมื่อปลายปีท่ีผ่านมาจ านวน 3 รอบ เพื่อน าผลผลิตสง่ให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้า
มาตรวจสอบ เช่น  กรมสรรพสามิต โดยคาดวา่จะสามารถเร่ิมน าผลผลติออกขายได้ในเดือนพฤษภาคม 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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   March 31st, 2018 

 
Subject: Invitation Letter for the Annual General Shareholders Meeting No.1/2018 
To: Shareholders of C.I. Group Public Company Limited 
Enclosed:        1. The 2017 Annual Report in CD-ROM format and the Financial Statements for the Financial Year 2017.  

 (Reference for Agenda 2) 
2. Invitation Letter of Annual General Meeting 2018 
 

 The Board of Directors of C.I. Group Public Company Limited (the “Company”) has resolved to set up the Annual 
General Meeting No.1/2018 on April 23rd, 2018 at The Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center 60 
New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
The agendas are as follows: 
 
Agenda 1  To Certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2017.  
Comments from the Board of Directors: The Meeting duly considered and unanimously resolved to adopt and approve the 
minute of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2017 which was held on April 24th, 2017 details are as shown 
in the enclosed document item 1.  
 
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, 2017 and the Auditor’s Opinion. 
Comments from the Board of Directors: The Meeting resolved the acknowledgement of the results of business operations 
of CIG for the year 2017 (see Financial Highlight: Attachment 2) and the audited Financial Statement for the fiscal year ended 
as of December 31st, 2017 and the Auditor’s Opinion is approved details as shown in CD-ROM of the Annual Report 2017, 
“Financial Statement”  
 
Agenda 3 To Consider and Approve Omission of Payment of Dividend from the Performance of the 2017 Fiscal 

Year. 
Comments from the Board of Directors: The payment of dividend from the performance of the 2017 fiscal year to the 
shareholders not to be paid due to deficit of the company’s performance as states in The Company’s Articles of Association 
related to dividend payment policy (Attachment 3). 
 
Agenda 4 To Consider and Approve the Directors’ Remuneration and Meeting Allowance for 2018 
Comments from the Board of Directors: The directors’ remuneration for the 2018 fiscal year at the amount of not exceeding 
Baht 8,000,000, the attendance fee for the Board of Directors of Baht 5,000 per director per time, and the attendance fee for 
the audit committee of 5,000 Baht per director per time. Details of remuneration payment for each Director of the year 2018 
are shown in the 2018 Annual Report, Directors’ Remuneration. 
 
 
 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

 

หน้าที่ 13 / 13 

เอกสารแนบ 1 

2560 เป็นต้นไป ขณะนีฝ่้ายขายได้ท าการเจรจาซือ้ขายกับผู้ ซือ้เรียบร้อยแล้ว หลงัจากนีจ้ะเตรียม
แผนการผลิตเต็มก าลงัการผลิต โดยคาดว่าหากผลิตได้ตามเป้าหมายในคร่ึงปีหลงันี ้ก็จะมียอดขาย
ประมาณ 170-180 ล้านบาท และมีแผนท่ีจะขยายโครงการที่ 2-3 ภายใน 2 ปีนี ้ที่ซึ่งหากสามารถผลติ
ได้เต็มก าลงัการผลติจ านวน 120,000 ลติรตอ่วนั จะท าให้บริษัทฯ มีรายได้ปีละ 700-800 ล้านบาท  

iv. ขอทราบ D/E ratio ของบริษัทฯ 
นายไสว ฉัตรไชยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่ม

บริษัท ตอบข้อซกัถามวา่ บริษัทฯ มีหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 0.41 

 นายองักูร เทพสาสน์กุล ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซกัถามว่า แนวโน้มของธุรกิจหลกัของบริษัทที่ผลิต
คอยล์ร้อน คอยล์เย็น และธุรกิจรองเก่ียวกบัฉนวนกันความร้อน ของ Kingspan ในอนาคตจะเป็นอย่างไร? และ
เปา้หมายยอดขายที่ 1,500 ล้านบาท มาจากสว่นใดบ้าง? 

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อข้อค าถามว่า 
บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่ง โดยมียอดขายอยู่ท่ีประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท ณ ปัจจุบนัก าลงัเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงโรงงานที่บางกระดี เพื่อให้สามารถรองรับงานประกอบเป็น AHU (Air Handling Unit) เพื่อเพิ่ม
ยอดขายและก าไรสงูขึน้ให้กบับริษัทฯมากกวา่ที่จะผลิตเฉพาะสว่นคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น เพียงอย่างเดียว โดย
เป้าหมายยอดขายที่ 1,500ล้านบาท มีสดัส่วนรายได้มาจากการผลิตคอยล์และAHU ประมาณ 1,000 ล้านบาท 
จากฉนวนกนัความร้อน Kingspan ประมาณ 300 ล้านบาท และงาน project อีกประมาณ 200 ล้านบาท   

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาประชมุและ
เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึง่คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก             ประธานท่ีประชมุ 
                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
          
 
                                                   เลขานกุารบริษัท 
                    (นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 

วันจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

60 ถนนรัชดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

ก่อนเร่ิมการประชมุนางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับมอบฉนัทะมา และสามารถลงคะแนนเสยีง  เห็นด้วย 
หรือไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ หรือรับมอบฉนัทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ในเร่ืองคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระนัน้ๆ ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจ าแถวที่นัง่นัน้ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถาม ได้แจ้งช่ือ-นามสกลุ ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทกุครัง้ และการ
สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย  และเพื่อเป็นการ
บริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นมีค าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา  ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ 
ในช่วงท้ายของการประชมุ  
 ในการประชมุครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 2 คน ที่ปรึกษาด้าน
การเงิน 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

        และ กรรมการผู้จดัการ 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 2 

 

สรุปข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

 

                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 ปี 2560 

รายได้จากการขายและให้บริการ  
- รายได้จากการขายในประเทศ 540.74 
- รายได้จากการขายตา่งประเทศ 330.06 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 870.80 
ต้นทุนขายและบริการ 752.11 
ก าไรขัน้ต้น 118.69 
รายได้อ่ืนๆ 29.44 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 175.80 
ต้นทนุทางการเงิน 6.98 
ภาษีเงินได้ (1.47) 
ก าไร (ขาดทุน)  (33.17) 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวข้องกับนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลบริษัทใหญ่ 

ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผล 

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า
บริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อ 46. เมื่อบริษัทหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) จ่ายเงินปันผลตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือที่ประชุม
คณะกรรมการลงมติอนมุตัิ 

(ข) แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้น และ  
(ค) โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์อยา่งน้อย 1 ครัง้  

ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ บริษัทไมม่ีสทิธิรับเงินปันผล 

 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561 21 

เอกสารแนบ 4

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ ป จ ากัด (มหาชน)  

 บริษัทได้ก ำหนดนิยำมของ "กรรมกำรอิสระ" ให้สอดคล้องตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและแนวปฏบิตัิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุ และรักษำสมดลุของกำรบริหำรจดักำรท่ีดีดงันี  ้

 กรรมการอิสระ หมำยถึงกรรมกำรผู้ซึง่เป็นอิสระจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และเป็นอิสระจำกควำมสมัพนัธ์อ่ืนใด ที่จะมำกระทบตอ่กำรใช้ 
ดลุพินิจอยำ่งอิสระ และมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี  ้

 (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนักงำนท่ีปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของ 
 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้ มีอ ำนำจควบคมุของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำก 
 กำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ี ได้รับกำรแตง่ตั ง้

 (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และ 
 บุตร รวมทั ง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ      หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้ มี 
 อ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย

 (3) ไมมี่หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบั บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุ ในลกัษณะที่อำจ 
 เป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  รวมทั ง้ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย  หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของผู้ ที่มี 
 ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบั บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมี 
 ลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัที่ได้รับกำรแตง่ตั ง้ “ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ” ตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำร 
 ค้ำที่กระท ำเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจกำร กำรเชำ่หรือให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม 
 ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค  ำ้ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนี ส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกัน ซึ่ง 
 เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญำมีภำระหนี ท้ี่ต้องช ำระตอ่อีกฝ่ ำยหน่ึง ตั ง้แต่ร้ อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตั ง้แตย่ี่สิบ 
 ล้ำนบำทขึ น้ไป แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทั ง้นี ้ กำรค ำนวณภำระหนี ด้งักลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ของรำยกำรที่เก่ียวโยง 
 กันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี ้ 
 ดงักลำ่ว ให้นบัรวมภำระหนี ท้ี่เกิดขึ น้ในระหวำ่งหนึ่งปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั

 (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้น ที่มี 
 นยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ 
 มีอ ำนำจควบคมุ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัที่ได้รับกำรแตง่ตั ง้

 (5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับคำ่บริกำร 
 เกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และ ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนั ย ผู้ มี 
 อ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั น้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกวำ่สองปีก่อน 
 วนัที่ได้รับกำรแตง่ตั ง้

 (6) ไมเ่ป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแตง่ตั ง้ขึ น้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือ 
 หุ้นรำยใหญ่

 (7) ไมป่ระกอบกิจกำรที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยั 
 ในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่ง 
 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของ 
 บริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย

 (8) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท
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           เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6 

 

ประวัตกิรรมการท่ีออกตามวาระเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 
(พลต ารวจเอกปรุง  บุญผดุง) 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

พลต ารวจเอกปรุง   บญุผดงุ                           
กรรมการอิสระ                 
69  ปี 
ไทย                                  

 

การศกึษา           -  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Director Accreditation Program (DAP) 90/2011 
-  Role of the Chairman Program (RCP) 27/2012 
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 21/2015 
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 1/2016 
- Family Business Governance (FBG) 5/2016 
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  
   27/2016 
- Directors Certification Program (DCP) 240/2017 
- Risk Management Program Corporate Leaders (RCL) 6/2017 
- Financial Statements for Directors (FSD) 32/2017 

วนั เดือน ปี ท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 13 พฤษภาคม 2554 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  6  ปี 
ประสบการณ์ - หวัหน้านายต ารวจราชส านกัประจ า  

- รองผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
- กรรมการสภา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
- ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
- อนกุรรมการข้าราชการต ารวจ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
- ประธานอนกุรรมการจริยธรรม สภาผู้แทนราษฏร 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) - ที่ปรึกษามลูนิธิโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน 

- นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสนุนัทา 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั 
 / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

-  ไมม่ี   

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ณ   31 ธนัวาคม  2560                       -  ไมม่ี   
สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  ไมม่ี   
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ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2560 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ  5  ครัง้ จาก 5 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ - ท าหน้าที่ร่วมก าหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบริษัท 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นวา่ พล.ต.อ.ปรุง บญุผดงุ 

มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง และข้อบงัคบับริษัท 
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ประวัตกิรรมการท่ีออกตามวาระเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 

นางจันทน์กะพ้อ  ดสิกุล  
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ 
สญัชาต ิ

นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกุล 
กรรมการบริษัท                                                 
52  ปี  
ไทย  

 

การศกึษา - ปริญญาโท Financial/Economics/Business Administration 
Emporia State University, USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 60/2006 
- Company Secretary Program Class (CSP) 47/2012 
- Ethical Leadership Program (ELP) 1/2015 
- Director Certificate Program (DCP) 223/2016 
- Board Matters and Trends (BMT) 3/2017 

วนั เดือน ปี ท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 11 มีนาคม 2549 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  12  ปี   
ประสบการณ์ - ผู้จดัการทัว่ไป/ผู้จดัการฝ่ายการตลาด/ผู้จดัการฝ่ายธุรการ 

  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอ ละไม จ ากดั 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) -  ไมม่ี 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของ
บริษัท 

-  ไมม่ี 
 

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ณ 31  ธนัวาคม  2560 - 705,768 หุ้น 
สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  0.08% 
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ช่คดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2560 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ  5 ครัง้ จาก  5  ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ -  ท าหน้าที่ร่วมก าหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบริษัท 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ -  คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้ว เห็นวา่ นางจนัทน์กะพ้อ   

   ดิสกลุ มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามที่ได้ก าหนดไว้ตาม 
  กฎหมายที่เก่ียวข้อง และข้อบงัคบัของบริษัท   

 
 



25หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561
เอกสารแนบ 6 

 
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

1. พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง 
ประเภทกรรมการ       :    กรรมการอิสระ /  
                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                         :    69  ปี 
สัญชาติ                    :    ไทย    
 
 

 

ที่อยู่                                     :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา                       :   ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     :    6  ปี   11  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2560  :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณาในครัง้นี ้    :  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 
1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย      :   ไม่เป็น 
2. การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / บริษัทยอ่ย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลกูจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า        :   ไม่เป็น 
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 

 
 

2.  นายทรงพล อันนานนท์ 
ประเภทกรรมการ         :   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ                           :   47  ปี    
สัญชาติ                      :   ไทย 
 
 
 

 
 

ที่อยู่                 :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา       :   Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     :   7  ปี   1  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2560  :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณาในครัง้นี ้    :  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย  :   ไม่เป็น 
2. การมีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

2.1 เป็นกรรมการท่ีมสี่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลกูจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า       :   ไม่เป็น 
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 

 

เอกสารแนบ 6 
 

 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

1. พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง 
ประเภทกรรมการ       :    กรรมการอิสระ /  
                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                         :    69  ปี 
สัญชาติ                    :    ไทย    
 
 

 

ที่อยู่                                     :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา                       :   ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     :    6  ปี   11  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2560  :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณาในครัง้นี ้    :  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 
1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย      :   ไม่เป็น 
2. การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / บริษัทยอ่ย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลกูจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า        :   ไม่เป็น 
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 

 
 

2.  นายทรงพล อันนานนท์ 
ประเภทกรรมการ         :   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ                           :   47  ปี    
สัญชาติ                      :   ไทย 
 
 
 

 
 

ที่อยู่                 :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา       :   Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     :   7  ปี   1  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2560  :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณาในครัง้นี ้    :  ไม่ม ี
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

1. การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย  :   ไม่เป็น 
2. การมีมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลกูจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า       :   ไม่เป็น 
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
2.3 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 

 



26 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 7 

 

1/2 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
  รอบปีบญัชีของบริษัท 
 ข้อ 32. การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชมุสามญัประจ าปีให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั  
 
 ข้อ 33. การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอาจกระท าได้โดย 
  (ก) คณะกรรมการซึง่จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ 
  (ข) ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่
   น้อยกว่า 25 ทา่นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเข้าช่ือ
   กันท าหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นเมื่อใดก็ได้ และ
   คณะกรรมการจะต้องด าเนินการจดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือ
   จากผู้ ถือหุ้น  
 
 ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม
   พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อ
   พิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และ 
  (ข) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุข้างต้นไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 
  (ค) โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุข้างต้นในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
 
 ข้อ 35. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่
  น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
  ได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทัง้นีหุ้้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองนัน้ไมน่บัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  เมื่อลว่งเวลานดัของการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง และจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชมุยงัไม่ครบ
  เป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก 
  (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นซึง่ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ   การประชมุเป็นอนัระงบัไป 
  (ข) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนดัประชุมใหม่โดยสง่
   หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนงัสือนดัประชุมใน
   หนงัสอืพิมพ์ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก 
 
 ข้อ 37. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  (ก)  ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมา
   ประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
   ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
  (ข) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
   มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 
  (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
  รอบปีบญัชีของบริษัท 
 ข้อ 32. การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชมุสามญัประจ าปีให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั  
 
 ข้อ 33. การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอาจกระท าได้โดย 
  (ก) คณะกรรมการซึง่จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ 
  (ข) ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่
   น้อยกว่า 25 ทา่นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเข้าช่ือ
   กันท าหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นเมื่อใดก็ได้ และ
   คณะกรรมการจะต้องด าเนินการจดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือ
   จากผู้ ถือหุ้น  
 
 ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม
   พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อ
   พิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และ 
  (ข) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุข้างต้นไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 
  (ค) โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุข้างต้นในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
 
 ข้อ 35. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่
  น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
  ได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทัง้นีหุ้้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองนัน้ไมน่บัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  เมื่อลว่งเวลานดัของการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง และจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชมุยงัไม่ครบ
  เป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก 
  (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นซึง่ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ   การประชมุเป็นอนัระงบัไป 
  (ข) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนดัประชุมใหม่โดยสง่
   หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนงัสือนดัประชุมใน
   หนงัสอืพิมพ์ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก 
 
 ข้อ 37. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  (ก)  ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมา
   ประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
   ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
  (ข) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
   มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 
  (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
  รอบปีบญัชีของบริษัท 
 ข้อ 32. การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชมุสามญัประจ าปีให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั  
 
 ข้อ 33. การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นอาจกระท าได้โดย 
  (ก) คณะกรรมการซึง่จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ 
  (ข) ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่
   น้อยกว่า 25 ทา่นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเข้าช่ือ
   กันท าหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นเมื่อใดก็ได้ และ
   คณะกรรมการจะต้องด าเนินการจดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือ
   จากผู้ ถือหุ้น  
 
 ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม
   พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อ
   พิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และ 
  (ข) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุข้างต้นไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 
  (ค) โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุข้างต้นในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  
 
 ข้อ 35. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่
  น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
  ได้แล้วทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทัง้นีหุ้้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของเองนัน้ไมน่บัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  เมื่อลว่งเวลานดัของการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใดไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง และจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชมุยงัไม่ครบ
  เป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก 
  (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นซึง่ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ   การประชมุเป็นอนัระงบัไป 
  (ข) ถ้าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนดัประชุมใหม่โดยสง่
   หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนงัสือนดัประชุมใน
   หนงัสอืพิมพ์ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคแรก 
 
 ข้อ 37. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  (ก)  ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมา
   ประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน   โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
   ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
  (ข) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
   มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 
  (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
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  (2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
  (3) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่า เช่าซือ้หรือเช่าซือ้แบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททัง้หมด

หรือ 
   บางสว่นท่ีส าคญั 
  (4) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
  (5) การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
  (6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
  (7) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 
  (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
  (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรือ 
  (10) การเลกิบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
  (11) การออกหุ้นเพื่อช าระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามมาตรา 54/1 ของ 
   พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
 
   

  ทัง้นี ้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
 

********************************* 



28 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 8 

 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะ
เป็นการสร้างความเช่ือถือให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร
หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้า
ร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา  
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย  
(1) บัตรประจ าตัวของผู้ถอืหุ้น (บตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน) 
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับอบอ านาจ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ  
(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถอืหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสือเดนิทางของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
 

2. นิติบุคคล  
2.1  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 
 

ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ได้ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
 



29หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561

 

เอกสารแนบ 9 
 

1/2 
 
 

 
    

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ____________________________                                        เขียนที่     ___ 
  

                                 วนัที่   เดือน    พ.ศ.  ___ 
                                 
(1)   ข้าพเจ้า ______________________________________________________________________________ สญัชาต_ิ______________________ 
                                                                                                                                                                    
            อยูบ้่านเลขที ่ ________________________________________________________________________________________________________

                
            ____________________________________________________________________________________________________________________   

                 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                        หุ้น  

                                           
 หุ้นสามญั                          __     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                        เสียง  

       
       
(3)  ขอมอบฉันทะให้  

 
 1.  พลต ารวจเอกปรุง  บญุผดงุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ    อาย ุ69 ปี  
          เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          สว่นได้เสียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรือ 

 2.  นายทรงพล อนันานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     อาย ุ47 ปี    
          เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          สว่นได้เสียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรือ 

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2561 ในวนัจนัทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ 3 ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสิริกิติ ์60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร       

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้      
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

 

เอกสารแนบ 9 
 

1/2 
 
 

 
    

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ____________________________                                        เขียนที่     ___ 
  

                                 วนัที่   เดือน    พ.ศ.  ___ 
                                 
(1)   ข้าพเจ้า ______________________________________________________________________________ สญัชาต_ิ______________________ 
                                                                                                                                                                    
            อยูบ้่านเลขที ่ ________________________________________________________________________________________________________

                
            ____________________________________________________________________________________________________________________   

                 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                        หุ้น  

                                           
 หุ้นสามญั                          __     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                        เสียง  

       
       
(3)  ขอมอบฉันทะให้  

 
 1.  พลต ารวจเอกปรุง  บญุผดงุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ    อาย ุ69 ปี  
          เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          สว่นได้เสียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรือ 

 2.  นายทรงพล อนันานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     อาย ุ47 ปี    
          เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          สว่นได้เสียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรือ 

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั ้งที่ 
1/2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร       

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้      
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  



30 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  ____________________________                                        เขียนที่     ___ 
  

                                 วนัที่   เดือน    พ.ศ.  ___ 
                                 
(1)   ข้าพเจ้า ______________________________________________________________________________ สญัชาต_ิ______________________ 
                                                                                                                                                                    
            อยูบ้่านเลขที ่ ________________________________________________________________________________________________________

                
            ____________________________________________________________________________________________________________________   

                 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                        หุ้น  

                                           
 หุ้นสามญั                          __     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                        เสียง  

       
       
(3)  ขอมอบฉันทะให้  

 
 1.  พลต ารวจเอกปรุง  บญุผดงุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ    อาย ุ69 ปี  
          เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          สว่นได้เสียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรือ 

 2.  นายทรงพล อนันานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     อาย ุ47 ปี    
          เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          สว่นได้เสียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรือ 

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2561 ในวนัจนัทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ 3 ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสิริกิติ ์60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร       

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้      
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  
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2/2 
 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง        

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2561 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง               

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
 ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ           
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

    
   ลงนาม       ผู้มอบฉันทะ 
                                                            (                                                                )                 

   
   ลงนาม        ผู้ รับมอบฉันทะ 

                                                                                                                  (                                                               )                  
 
หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
4. โปรดมอบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องมาพร้อมกับ

หนงัสือมอบฉันทะฉบบันีด้้วย 
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เอกสารแนบ 9.1 
 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การ
ประชมุแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย   
 

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

   วาระท่ี  
   
  เห็นด้วย เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
  
  เห็นด้วย เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นด้วย เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นด้วย เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
  
 
            ลงช่ือ ............................................ผู้มอบฉนัทะ 
 (............................................) 
 วนัท่ี ............/............/.......... 
  
 
            ลงช่ือ ............................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (............................................) 
 วนัท่ี ............/............/.........   
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การ
ประชมุแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110   หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย   
 

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

   วาระท่ี  
   
  เห็นด้วย เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
  
  เห็นด้วย เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นด้วย เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นด้วย เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
  
 
            ลงช่ือ ............................................ผู้มอบฉนัทะ 
 (............................................) 
 วนัท่ี ............/............/.......... 
  
 
            ลงช่ือ ............................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (............................................) 
 วนัท่ี ............/............/.........   
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
วนัจนัทร์ท่ี 23 เมษำยน 2561 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ ถือหุ้น 

เปิดลงทะเบยีน 

เวลำ 12.30 น. 
 

มำด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ ำตวั แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัผู้มอบและผู้ รับมอบฉนัทะ 

ลงนำมในใบลงทะเบียน 

เข้ำห้องประชมุ 

ประธำนเปิดกำรประชมุ 

(เวลำ 13.30 น.) 

ประธำนเสนอวำระกำรประชมุตำมล ำดบั 

กรณีที่มีผู้คดัค้ำนหรืองดออกเสยีงในวำระใดๆให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส ำหรับผู้คดัค้ำนหรืองดออกเสยีง) 

เจ้ำหน้ำที่เก็บบตัรลงคะแนน เฉพำะผู้คดัค้ำนหรืองดออกเสยีงและสรุปผลลงคะแนน 

ประธำนกลำ่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ จนครบทกุวำระ และจนกวำ่จะปิดกำรประชมุ 
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บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
1/1 ม.7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ +66 (02) 976 5290 
แฟกซ์ +66 (02) 976 5023
www.coilinter.com


