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บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญ 
ผู้้�ถืือหุ�นัประจำำาปี 2563

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้อง พาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ 
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



2 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

สารบัญ 
 

เอกสารแนบ รายละเอียด 
 

1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 วนัท่ี 24 เมษำยน 2562 

2 สรุปข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงิน 

3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

4 นิยำมกรรมกำรอิสระ 

5 ประวตัิของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ 

6 รำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัรุ่นที่ 8 (CIG-W8) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

7 แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) 

8 ข้อมลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น 

9 ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพำะที่เก่ียวข้องกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

10 เอกสำรหรือหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้ำร่วมประชมุ 

11 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

11.1 ใบตอ่แบบมอบฉนัทะ 

12 ขัน้ตอนกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

13 แผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 

  

 

          



3หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 



4 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
 
 

 

วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี โดยได้พิจารณาคณุสมบตัิ
ของผู้สอบบญัชีว่าถูกต้องตามประกาศของ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จงึได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
เพ่ือเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้ สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนท่ี ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปีบญัชี 2563 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ 
และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  
1,120,000 บาทตอ่ปี (ไม่รวมคา่บริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมตัิให้นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนท่ี ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปีบญัชี 2563 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ 
และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ซึง่ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีของบริษัทในปีท่ีผ่านมา 2 รอบปีบญัชี โดยก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ) 
ตามท่ีบริษัทผู้สอบบญัชีเสนอมา รายละเอียดการจ่ายเงินเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้อ
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี  
ข้อสงัเกต ผู้สอบบญัชีรายนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทย่อยอีกด้วย 

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการของบริษัทฯ ท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ หนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมด คือ 2 ทา่น ได้แก่ 

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

โดยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายงั
บริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับ 
กลยทุธ์ ความเหมาะสมและทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ท่ีจะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการ
บริษัท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้เลือกตัง้กรรมการ 2ท่าน 
ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดงัรายละเอียดประวตัิฯ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 4 และนิยาม
คณะกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 4 ดงันี ้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนมุตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายทรง
พล อนันานนท์ และ นายนฏิศวร์ รอดเพชร แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการ
บริษัทแล้วว่าเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคณุสมบตัิอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อีกทัง้ไม่มีผู้ ถือ
หุ้นเสนอช่ือเข้ามาให้พิจารณาแต่อย่างไร รวมถึงคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลท่ีได้เสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้
ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองนีไ้ม่ได้ออกเสียงลงคะแนน 

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 



5หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563
 
 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
รุ่นท่ี 8 (CIG-W8) 
 เน่ืองจากบริษัทมีการขยายตวัในเชิงธุรกิจมากขึน้ บริษัทจึงต้องการทนุเพ่ือน าไปใช้สนบัสนุนการขยายตวัของบริษัท และเพ่ือ
เป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 8 (CIG-W8) จ านวนไม่เกิน 
432,393,391 หน่วย เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่  โดยใช้อตัราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย
ของ CIG-W8 (กรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) 
 ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W8 จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนช าระแล้ว และให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอ านาจ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอ านาจมอบหมาย เป็นผู้ มีอ านาจก าหนดและ
เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวกบั CIG-W8 ตามท่ีเหน็สมควร ทัง้นีร้ายละเอียดเบือ้งต้นของ CIG-W8 ท่ีจะเสนอ
ขายดังกล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 8 (CIG-W8) (เอกสารแนบล าดับท่ี 6)    
และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการรับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 8 (CIG-W8) (Record Date) ในวันท่ี        
23 มีนาคม 2563 และให้น าเสนอเร่ืองนีต้อ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป ทัง้นี ้การใหสิ้ทธิในการไดร้ับจดัสรร CIG-W8 ยงัมีความ
ไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรอการอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท 
 เพ่ือส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 8 (CIG-W8) (รายละเอียดตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 6 และ 7) 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 432,393,391 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท     
คดิเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 216,196,695.50 บาท เพ่ือส ารองไว้รองรับการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 8 (CIG-W8) 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน       648,590,086.50 บาท (หกร้อยส่ีสิบแปดล้านห้าแสนเก้าหม่ืนแปดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) 
 แบง่ออกเป็น       1,297,180,173 หุ้น (หนึง่พนัสองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึง่แสนแปดหม่ืนหนึง่ร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท   (ห้าสิบสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั          1,297,180,173 หุ้น (หนึง่พนัสองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึง่แสนแปดหม่ืนหนึง่ร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ          ไม่มี   
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัแิก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

วาระที่ 10    พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W8 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 8 (CIG-W8) ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัท ทัง้นี ้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอ านาจ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มี
อ านาจมอบหมาย เป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้น
ดงักล่าว รวมทัง้มีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูล การย่ืนเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัดกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 



6 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
 
 

 

วาระที่ 11    พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ซกัถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซกัถามตา่ง ๆ (ถ้ามี) 
 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เน่ืองด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
เชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ได้หารือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือแก้ปัญหาการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ณ ส านักงาน 
ก.ล.ต. นัน้ 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงักล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอแนว
ปฏิบตัสิ าหรับผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 มายงัทา่น ดงันี ้
 1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมีประวตัิการเดินทางไปยงั/มาจากประเทศท่ีมีความเส่ียง หรือติดต่อใกล้ชิดกบับุคคลท่ีมีประวตัิการเดินทางไปยงั/มา
จากประเทศท่ีมีความเส่ียง เป็นระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัประชุม หรือมีอาการท่ีอาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) กรุณาพิจารณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นตามความประสงค์หรือกรรมการอิสระของบริษัท เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ตามวธีิการท่ีได้ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ทัง้นี ้เพ่ือรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้ นทกุ
ทา่นในการประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 2. ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า 3 วนัท าการ 
ตัง้แตว่นัท่ี 15 – 17 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ถงึ 18.00 น. ได้ทางอีเมลล์ secretary@coilinter.com 
 3. บริษัทได้จัดให้มีจุดคดักรองบริเวณหน้าห้องประชุม เพ่ือเฝ้าระวงั คดักรองและป้องกันการแพร่ระบาดท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือ
ความปลอดภยัและสขุอนามยัของผู้ เข้าร่วมงานทกุทา่น 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตาม
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (เอกสารแนบ 11) และย่ืนตอ่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชมุ   
 ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในเอกสารแนบ 8 เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนในนามผู้ ถือหุ้นได้ 
 ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารและหลกัฐานมาแสดงเพ่ือลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชมุ   

 อนึง่ บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 23 มีนาคม 2563          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 



7หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563
 
 

 

 
     จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัจันทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.      
ณ ห้อง พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 
 
                     ขอแสดงความนบัถือ 

 
พลต ารวจเอก 

 

 

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

                                                      
  
เลขานกุารบริษัท 
โทรศพัท์  0-2976-5290-7 
โทรสาร   0-2598-2331-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 



8 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 

หน้าที่ 1 / 10 

เอกสารแนบ 1 

    

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
247 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที ่247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

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 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  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด และผู้บริหาร
ของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรติ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

 

หน้าที่ 1 / 10 

เอกสารแนบ 1 

    

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
247 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที ่247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

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 านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
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  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด และผู้บริหาร
ของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
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7. นายนฏิศวร์  รอดเพชร  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารระดบัสงูในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครัง้นี  ้คือ นายไสว ฉตัรชยัรุ่งเรือง กรรมการผู้จดัการและประธาน
สายงานการเงินและฝ่ายพฒันาธุรกิจในกลุม่บริษัท ขณะที่บริษัทฯไมม่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ 

ทัง้นีเ้พื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัทฯ  จึงได้แตง่ตัง้ให้มีผู้ตรวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้คือ นายพนูศกัดิ์ ทองเสวต ผู้ ถือหุ้น 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.    
 พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี  ้
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 29 ราย ถือหุ้น
รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 347,482,742 หุ้น เทา่กบัร้อยละ 40.18 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้สิน้ ซึง่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบั
ของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2562 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ก าหนดไว้  
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ตามส าเนาที่ได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ต้องการแก้ไขรายงานการประชมุหรือไม่ 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น  ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2561 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2561 วันที่  23 
เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 347,547,742 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 65,000 หุ้น 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
247 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที ่247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

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 านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
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  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด และผู้บริหาร
ของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
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และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว  โดยบริษัทฯ ได้แสดง
รายละเอียดของข้อมลูทางการเงินของบริษัทในปี 2561 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจ าปี 2561 หวัข้องบการเงิน ที่บริษัทได้จดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

บริษัทฯมอบหมายให้นายปิยะพจน์ แก้วจ าลอง ผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน สรุปผลการด าเนินงานของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2561 เพื่อท่ีประชมุรับทราบอีกครัง้ ดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านบาท 
แสดงการเปรียบเทยีบ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 

ประจ าปี 2561 และ 2560 

 2561 2560 % เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

สินทรัพย์หมุนเวียน 507.265 480.895 5.484 
สินทรัพย์รวม 1,181.365 1,154.209 2.353 
หนีสิ้นหมุนเวียน 424.324 358.552 18.344 
หนีสิ้นรวม 469.067 402.322 16.590 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 712.298 751.888 (5.265) 
รายได้รวม 1,104.423 900.246 22.680 
ต้นทุนขายและบริการ 942.227 752.107 25.278 
ก าไรขัน้ต้น 162.196 148.139 9.489 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 72.935 58.490 24.697 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 118.583 117.308 1.087 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (39.605) (33.173) (19.389) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (0.046) (0.038) (21.053) 

 
บริษัทฯได้มอบหมายให้นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายให้ที่ประชุมได้ทราบถึงการ

ด าเนินงานของบริษัทฯในปี 2561 และที่ก าลงัจะด าเนินการในปี 2562 โดยสรุปดงันี ้ในส่วนของธุรกิจคอยล์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต
ชิน้ส่วนเคร่ืองปรับอากาศ  และก าลังต่อยอดธุรกิจเป็นผู้ ผลิตเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท าความเย็น  รวมไปถึงระบบ
เคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ (AHU) โดยจกัน านวตักรรมใหม่ๆ  มาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อก้าวเข้าสูย่คุ 4.0 เช่น ระบบ IOT 
(Internet of things) ที่น ามาติดตัง้กบัเคร่ืองปรับอากาศหรือเคร่ืองท าความเย็น จะสามารถเก็บข้อมลู ประมวลผล สร้างฐานข้อมลู
ต่างๆ โดยเป็นการท างานบนระบบ Cloud และเช่ือมต่อกับมือถือ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการใช้งานระยะไกล ทัง้การควบคมุ การ
ติดตาม และการแจ้งเตือนได้แบบทนัที อีกทัง้ยงัสามารถลดต้นทนุในการบ ารุงรักษาได้ นอกจากการพฒันาผลิตภณัฑ์แล้วยงั
พฒันาด้านการบริการ เช่น การออกแบบ ติดตัง้ ให้ค าปรึกษา เป็นต้น และสว่นงานประมลู งานรับเหมาก่อสร้าง และงานโครงการ
ต่างๆ  ส าหรับปี 2562 บริษัทฯจักเร่ิมมีรายได้จาก ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากขึน้  เช่น งานก่อสร้างอาคารที่เป็นลักษณะ                 
Hi Performance งานก่อสร้างหลงัคาสนามบินสวุรรณภมูิสว่นต่อขยาย งานห้องเย็น งาน Data Center และงานประมลูรับเหมา
ก่อสร้างกบัภาครัฐ เช่น โครงการก่อสร้างบอ่พกัและทอ่ร้อยสายไฟฟา้ใต้ดิน โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟา้บ้านใหม่ เป็นต้น  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
247 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที ่247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

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 านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
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  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด และผู้บริหาร
ของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
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ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าของการด าเนินการของบริษัทฯเก่ียวกบัการต่อต้านทจุริต 
คอร์รัปชัน่ให้ที่ประชมุทราบได้ทราบวา่ บริษัทฯได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริต (CAC)” เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559 และบริษัทฯ ผา่นการรับรอง (Certification) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ เมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นที่ 
เรียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561 และเสนอให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และ
ได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีข้อ
ซกัถามหรือไม ่

ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นางกณัฑรีย์ พฤทธิสาริกร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มีข้อซกัถามวา่ 
i. จากสภาวะการขาดทุนในปี 2561 ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการลงทนุในด้านบุคลากร และอีกส่วนหนึ่งมา

จากการด าเนินธุรกิจโรงแรม แต่โดยภาพรวมการด าเนินงานในธุรกิจอื่นๆ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท า
ความเย็น ธุรกิจก่อสร้างก็นา่จะยงัมีผลก าไรอยู่ อีกทัง้ order ที่เข้ามาแล้วในปีนีค้าดวา่บริษัทจะสามารถท าให้
บริษัทมีผลประกอบการท่ีมีก าไรได้หรือไม่ ?  

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามดงันี ้ในปีที่ผ่านมาจากการขยาย
ธุรกิจเข้าสู่งานรับเหมาก่อสร้าง และงานประมูลโครงการต่างๆ ของภาครัฐ บริษัทฯจึงจ าเป็นจกัต้องเตรียม
ความพร้อมทัง้ในด้านบคุลากร ระบบคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบังานดงักลา่ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ปี 2561 บริษัทฯชนะประมูลงานโครงการก่อสร้างหลงัคาสนามบินสวุรรณภมูิส่วนต่อขยายจากบริษัท ไชน่า 
สเตท คอนสตรัคชัน่ เอนยิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั จึงจ าเป็นต้องมีการซือ้วสัดุ อปุกรณ์ จ้างแรงงานและ
ก่อสร้างไซด์งาน เป็นต้น ขณะที่ยงัไมส่ามารถรับรู้รายได้จากโครงการดงักลา่วได้เนื่องจากอยูใ่นช่วงเร่ิมต้น จึง
ท าให้เกิดการขาดทนุขึน้ ในปี 2562 นีจ้ะเร่ิมรับรู้รายได้จากโครงการดงักลา่ว อย่างไรก็ตามในการเข้ารับงาน
โครงการรับเหมาต่างๆ รวมถึงการพฒันาด้านนวตักรรมต่อยอดผลิตภณัฑ์หลกัจึงท าให้คงมีการลงทนุอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทัง้ด้วยสภาวะโดยรวมของตลาดโลก และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศอาจสง่ผลทัง้
ในด้านบวกและลบ ทัง้นีใ้นการบริหารจดัการ บริษัทฯมีการควบคมุต้นทนุ การวางแผนรับมือตอ่ความเสี่ยงใน
ด้านตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุคน  

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 และ
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว 

  มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี  2561 และมีมติอนุมัติ        
งบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
247 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที ่247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

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 านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
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  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด และผู้บริหาร
ของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 



12 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) 

หน้าที่ 5 / 10 

เอกสารแนบ 1 

เห็นด้วย 347,909,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้อกี 4 ราย จ านวน 361,650 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงดการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
  นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ กรรมการและเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชมุได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ทีเ่ห็นสมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ที่ซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบวุ่า 
บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน แตเ่นื่องจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสมคง
ค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2561 หวัข้องบการเงิน บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามที่ระบุใน
ข้อบงัคบัของบริษัทฯเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม่   

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2561 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน  ประจ าปี 2561 
ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 347,909,392 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 2562 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี  
2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอตัราเดียวกับปี 2561 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที่กรรมการ
บริษัทได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท แม้ว่าการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทแล้ว  เห็นสมควรก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตามอตัราที่เสนอ และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
247 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที ่247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

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 านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
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  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด และผู้บริหาร
ของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
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หน้าที่ 6 / 10 

เอกสารแนบ 1 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ  
ประจ าปี 2562 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 
2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ทัง้นีไ้ม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก าหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี ้

เห็นด้วย 347,909,392 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 2562 
  ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืก และ
เสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 เพื่อเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
ดงันี ้

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั ได้แก่ นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ หรือ นางสาวประภาศรี 
ลีลาสภุา หรือนายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามล าดบั หรือ 
ผู้สอบบญัชีทา่นอื่นท่ี ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2562 โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการท างาน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือรายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทแตอ่ยา่งใด 

       ข้อสงัเกต ผู้สอบบญัชีรายนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทยอ่ยอีกด้วย 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี  2562 เป็นจ านวนเงิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีของบริษัทนัน้  ปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2561 หวัข้อคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่

เมื่อไมม่คี าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี
ของบริษัทปี 2562 

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการน าเสนอ ดังนี ้

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
247 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที ่247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

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 านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
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  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด และผู้บริหาร
ของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
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1. แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด ได้แก่ นายอ าพล จ านงค์วัฒน์ หรือ 
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 
4664 และ 5369  ตามล าดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่  ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท 
ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และ 

2. ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท   
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) 

โดยที่ประชุมได้มีมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 347,909,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2562  
จ านวน 3 ทา่น ได้แก ่

(1) นายอารีย์  พุม่เสนาะ    กรรมการบริษัท 
(2) นายทวศีกัดิ ์ หวงัก่อเกียรต ิ กรรมการบริษัท  
(3) นายธีระ  พุม่เสนาะ กรรมการบริษัท 

  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 

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม่ 

  เมื่อไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมซึง่ออกตามวาระในปี 
2562 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคลโดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีงดออกเสยีง  

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 

 

หน้าที่ 1 / 10 

เอกสารแนบ 1 

    

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
247 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที ่247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

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 านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
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  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด และผู้บริหาร
ของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
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มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2562 
จ านวน 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ 2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ
และ 3. นายธีระ พุ่มเสนาะ 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

(1) นายอารีย์  พุ่มเสนาะ   ด ารงต าแหน่ง  รองประธานกรรมการบริษัท 

เห็นด้วย 348,046,892 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 137,500 หุ้น 

(2) นายทวีศักดิ์  หวังก่อเกียรติ   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นด้วย 348,046,892 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

(3) นายธีระ  พุ่มเสนาะ   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นด้วย 348,046,892 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
247 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที ่247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

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 านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
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  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด และผู้บริหาร
ของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 
432,393,391 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
  เลขานุการบริษัทน าเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดงันี ้สืบเนื่องจาก CIG-W6 และ CIG-W7 ที่หมดอายุลง 
ตามรายละเอียดแสดงดงันี ้

การลดทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้นคงเหลือ 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

CIG-W6 หุ้นสามญั 216,191,758 0.50 108,095,879 

CIG-W7 หุ้นสามญั 216,195,708 0.50 108,097,854 

และเพ่ือให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้น าเสนอที่ประชุมฯ 
พิจารณาอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดงันี ้ 
 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน          432,393,391 บาท สีร้่อยสามสบิสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพนัสามร้อยเก้าสบิเอ็ดบาท 
 แบง่ออกเป็น          864,786,782 หุ้น แปดร้อยหกสบิสีล้่านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพนัเจ็ดร้อยแปดสบิสองหุ้น 
 มลูคา่หุ้นละ             0.50   บาท ห้าสบิสตางค์ 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั              864,786,782  หุ้น แปดร้อยหกสบิสีล้่านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพนัเจ็ดร้อยแปดสบิสองหุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ ไมม่ี   
 

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่

ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามตามล าดบัดงันี ้

 นางกณัฑรีย์ พฤทธิสาริกร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง มีข้อซกัถามวา่ 
ii. ขอให้อธิบายเหตุผลที่บริษัทจักต้องลดทุนจดทะเบียน  ว่าลดทุนเพื่ออะไร และเก่ียวเนื่องกับการลดทุนจาก

สว่นเกินมลูคา่หุ้นหรือไม่ ? 
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามดงันี ้

เนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (warrant) CIG-W6 
และ CIG-W7 จึงจ าเป็นต้องท าการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว  โดย ณ ปัจจุบัน 
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯทัง้สองรายการ ได้หมดอายลุง และมีจ านวนหุ้นท่ีเหลือจากการใช้สิทธิ จึงจ าเป็นต้องลด
ทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท สว่นการลดทนุจากสว่นเกินมลูคา่หุ้น
นัน้ ยงัคงจกัต้องพิจารณาด าเนินการในเวลาที่เหมาะสม โดยเห็นควรพิจารณาในช่วงที่ผลประกอบการดีขึน้ 
สามารถท าก าไรได้อยา่งตอ่เนื่องเสยีก่อน 

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
247 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที ่247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

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 านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
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  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด และผู้บริหาร
ของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 1 

  เมื่อไม่มีค าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 
648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท และอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
 

 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท 
เป็น 432,393,391 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน และอนุมัติแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ดังนี ้

เห็นด้วย 348,046,892 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ
ซกัถาม 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและ
เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึง่คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  

  
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก             ประธานท่ีประชมุ 
                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
          
 
                                                  เลขานกุารบริษัท 
                    (นางจนัทน์กะพ้อ  ดิสกลุ) 

 
 

 

   
 

       วนัท่ี  31 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย        

1. QR Code รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินประจ าปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2.  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 
พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ด ิเอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระ
การประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเหน็สมควรรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมลูส าคญัทางการเงินตาม เอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2) และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เหน็ชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงาน
ประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ท่ีซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลระบวุ่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมียอดขาดทนุสะสม
คงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้องบการเงิน  บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทัง้นีต้ามท่ีระบุในข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เน่ืองจากบริษัทยงัไม่มี
คณะกรรมการดงักล่าว อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยก าหนดค่าเบีย้ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ และคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาท/ทา่น/ครัง้ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามท่ีเห็นสมควรต่อไปหลงัจากท่ีได้รับอนมุัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนัน้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 
หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ 

 

หน้าที่ 1 / 10 

เอกสารแนบ 1 

    

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นบริษัท ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 
ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
247 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพฮอล์ล โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที ่247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

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 านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม  สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย  ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงสว่นใหญ่ 
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  
 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม  7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด และผู้บริหาร
ของบริษัท 9 คน ผู้สอบบญัชี 1 คน และผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มดีังนี ้ 
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอารีย์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร   
5. นางจนัทน์กะพ้อ ดิสกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
6. นายทรงพล  อนันานนท์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 2 

 

สรุปข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
 

                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 
 ปี 2562 

รายได้จากการด าเนินงาน  
- รายได้จากการขาย 887.61 
- รายได้จากการบริการ 579.03 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 1,466.63 
ต้นทุนจากการด าเนินงาน (1,405.17) 
ก าไรขัน้ต้น 61.47 
รายได้อ่ืนๆ 89.11 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (69.50) 
ต้นทนุทางการเงิน (19.12) 
ภาษีเงินได้ 16.49 
ก าไร (ขาดทุน)  (198.57) 
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เอกสารแนบ 3 

 

 

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 

 



20 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ 4 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

 บริษัทได้ก ำหนดนิยำมของ "กรรมกำรอิสระ" ให้สอดคล้องตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและแนวปฏบิตัิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุ และรักษำสมดลุของกำรบริหำรจดักำรที่ดีดงันี ้ 
 กรรมการอิสระ หมำยถึงกรรมกำรผู้ซึง่เป็นอิสระจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ และเป็นอิสระจำกควำมสมัพนัธ์อ่ืนใด   ที่จะมำกระทบตอ่กำรใช้
ดลุพินิจอยำ่งอิสระ และมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนักงำนที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัที่ ได้รับกำรแตง่ตัง้ 

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

(3) ไมมี่หรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบั บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุ ในลกัษณะที่อำจ
เป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของผู้ ท่ีมี
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบั บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ “ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ” ตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำร
ค้ำที่กระท ำเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจกำร กำรเชำ่หรือให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค ำ้ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระตอ่อีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แตย่ี่สิบ
ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่   ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ของรำยกำรที่เก่ียวโยง
กันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี ้
ดงักลำ่ว ให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่งหนึ่งปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มี
นยั ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้
มีอ ำนำจควบคมุ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ 

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

(6) ไมเ่ป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ 

(7) ไมป่ระกอบกิจกำรที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยั
ในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของ
บริษัทใหญ่ หรือบริษัทยอ่ย 

(8) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

เอกสารแนบ 5 
 

   

           เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6 

 

ประวัตกิรรมการท่ีออกตามวาระเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 
(นายทรงพล อันนานนท์) 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายทรงพล  อนันานนท์                            
กรรมการอิสระ                                                  
48  ปี 
ไทย 

การศกึษา           -  MSA in International Business, Central Michigan University 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 90/2011 
วนั เดือน ปี ท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 10 พฤษภาคม 2554 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  9  ปี 
ประสบการณ์ -  หุ้นสว่น : ส านกังานกฎหมาย ดร.อกุฤษ มงคลนาวิน 

- ทนายความอาวโุส  : ส านกังานกฎหมาย เดชอดุม แอนด์ แอสโซซิ
เอท 

- ทนายความ : ส านกังานกฎหมายและบญัชี จองชยั เทีย่งธรรม 
-  ทนายความ :  ส านกังานกฎหมาย ชยัระพ ี
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บริษัท สแกนโกลบอล จ ากดั 
(มหาชน) 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการตรวจสอบ :  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) -  กรรมการ : ส านกังานกฎหมายอนันานนท์ 

- ทนายความอาวโุส : ส านกังานกฎหมายปณุญฤทธ์ิ 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ของบริษัท 

-  ไมม่ี   

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ณ   31 ธนัวาคม  2562                      

-  ไมม่ี   

สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  ไมม่ี   
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2562 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ  7  ครัง้ จาก 7 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ - ท าหน้าที่ร่วมก าหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบริษัท 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นวา่ นายทรงพล อนันานนท์ 

มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง และข้อบงัคบับริษัท 

 
 



21หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

เอกสารแนบ 5 
 

   

           เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6 

 

ประวัตกิรรมการท่ีออกตามวาระเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 
(นายทรงพล อันนานนท์) 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายทรงพล  อนันานนท์                            
กรรมการอิสระ                                                  
48  ปี 
ไทย 

การศกึษา           -  MSA in International Business, Central Michigan University 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 90/2011 
วนั เดือน ปี ท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 10 พฤษภาคม 2554 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  9  ปี 
ประสบการณ์ -  หุ้นสว่น : ส านกังานกฎหมาย ดร.อกุฤษ มงคลนาวิน 

- ทนายความอาวโุส  : ส านกังานกฎหมาย เดชอดุม แอนด์ แอสโซซิ
เอท 

- ทนายความ : ส านกังานกฎหมายและบญัชี จองชยั เทีย่งธรรม 
-  ทนายความ :  ส านกังานกฎหมาย ชยัระพ ี
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บริษัท สแกนโกลบอล จ ากดั 
(มหาชน) 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการตรวจสอบ :  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) -  กรรมการ : ส านกังานกฎหมายอนันานนท์ 

- ทนายความอาวโุส : ส านกังานกฎหมายปณุญฤทธ์ิ 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
ของบริษัท 

-  ไมม่ี   

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ณ   31 ธนัวาคม  2562                      

-  ไมม่ี   

สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  ไมม่ี   
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2562 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ  7  ครัง้ จาก 7 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ - ท าหน้าที่ร่วมก าหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบริษัท 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นวา่ นายทรงพล อนันานนท์ 

มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง และข้อบงัคบับริษัท 

 
 



22 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ 5 
 

   

           เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 6 

 

ประวัตกิรรมการท่ีออกตามวาระเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกครัง้หน่ึง 
(นายนฎิศวร์  รอดเพชร) 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายนฎิศวร์    รอดเพชร                            
กรรมการอิสระ                                             
49 ปี  
ไทย 

การศกึษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 90/2011 
วนั เดือน ปี ท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ - 10 พฤษภาคม 2554 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  9  ปี   
ประสบการณ์ - Country Finance Manager : บริษัท อวานาด (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
- ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน &Financial Controller :  มิลเลีย่น
เนี่ยน ออโต้ กรุ๊ป 

- Finance Director :  บริษัท สง่เสริมการค้า SME จ ากดั 
- Business Manager :  บริษัท เมโทร อินฟิเนียม (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บริษัท สแกนโกลบอล จ ากดั 
(มหาชน) 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการตรวจสอบ:  บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)     - Financial Controller :  บริษัท เนติเซนท์ จ ากดั 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั  
/ กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

-  ไมม่ี 
      

การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
ณ  31  ธนัวาคม  2562 

-  ไมม่ี 
 

สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  ไมม่ี 
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุในปี 2562 -  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 5 ครัง้ จาก 7 ครัง้ 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 5 ครัง้ 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ -  ท าหน้าที่ร่วมก าหนดนโยบายตดิตาม และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

   และผลงานตา่ง ๆ ของบริษัท 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้ว เห็นวา่ นายนฎิศวร์  รอดเพชร    

มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง และข้อบงัคบับริษัท 

 



23หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

เอกสารแนบ 6 
 

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ  
ของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8) 

 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
รุ่นท่ี 8 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “CIG-W8”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ : ระบช่ืุอผู้ ถือและเปลีย่นมือได้ 
จ านวนที่ออกและเสนอขาย : ไมเ่กิน 432,393,391 หนว่ย 
วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ

จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท  รุ่นที่ 8 (CIG-W8) 
(Record Date) ในวนัที่ 23 มีนาคม 2563 ในอตัราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ (หากมีเศษให้ปัดทิง้)  

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
อตัราการใช้สทิธิและราคาการใช้สทิธิ : CIG-W8 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น 

(หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับ : ไมเ่กิน 432,393,391 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และคิดเป็นร้อยละ 
50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 864,786,782 
หุ้น ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 

วนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ: 1 มิถนุายน 2563 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 8 เดือน 12 วนั นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 

(วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 – วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2564) 
ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการ

ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ 
กรรมการผู้มีอ านาจ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียด
ตอ่ไป 

ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ใช้สิทธิได้ในวันท าการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยวนัใช้สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

วนัสิน้สดุของการใช้สทิธิ : เมื่อสิน้อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย คือ วันท่ี 12 
กมุภาพนัธ์ 2564 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย : 

ไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 



24 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

เอกสารแนบ 6 
 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

ตลาดรองของหุ้ นสามัญที่เกิดจากการใช้
สทิธิ : 

บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

การปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ : ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหมแ่ละหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ข้อ 11 (4) (ข)  
ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ บคุคลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ มอบหมาย เป็นผู้ พิจารณา
ก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับหรือเปลี่ยนแปลง
อตัราการใช้สทิธิ และราคาการใช้สทิธิ  

ข้อก าหนดกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิ
เหลอือยู ่: 

บริษัทจะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอือยูท่ัง้จ านวน 

เง่ือนไขอื่น : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอ านาจ และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจใน
การก าหนดและเปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของ
ใบส าคญัแสดงสิทธินี ้รวมถึงการก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรอง รับ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิ ตลอดจนมีอ านาจในการการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควร
อนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญัแสดงสทิธิ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม 
เอ ไอ (MAI) ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด 
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2. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท สามารถแบง่ได้เป็น 3 รูปแบบดงันี ้
1) การลดลงของสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
3) การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 
ทัง้นี ้ในการพิจารณาถึงผลกระทบแบง่เป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการใช้สทิธิของ CIG-W8 ดงันี ้
กรณีที่ 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CIG-W8 ทัง้จ านวน 
กรณีที่ 2 บคุคลอื่นท่ีมิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ CIG-W8 ทัง้จ านวน 

สรุปผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบการใช้สทิธิแปลงสภาพของ CIG-W8 ทัง้ 2 กรณี  

รูปแบบการใช้สทิธิ 
การลดลงของสทิธิออกเสยีง
ของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control 
Dilution) ไมเ่กินร้อยละ 

การลดลงของราคาตลาด
ของหุ้น (Price Dilution)  

ไมเ่กินร้อยละ 

การลดลงของสว่นแบง่ก าไร 
(EPS Dilution)  
ไมเ่กินร้อยละ 

กรณีที่ 1.  0.00% 0.00% NA 
กรณีที่ 2.  33.33% 0.00% NA 

หมายเหต ุ
 - Control Dilution = จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี/้ (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด+จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี)้ 
-  Price Dilution ค านวณโดยใช้ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการ (3-24 ก.พ. 63) ซึง่เทา่กบั 0.20 บาทตอ่หุ้น  

โดย  Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
โดยที่ ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด) + (ราคาใช้สิทธิ x     

จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้) / (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้ 
ทัง้นี ้การออก CIG-W8 ไมมี่ Price Dilution เน่ืองจากราคาใช้สิทธิของ CIG-W8 (1.00 บาทตอ่หุ้น) สงูกวา่ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั  

-  EPS Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย  
   โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสทุธิ / (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด+จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้นี)้ 

ทัง้นี ้การออก CIG-W8 ไมมี่ EPS Dilution เน่ืองจากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ 
-  การค านวณมีการปัดเศษทศนิยม 

 
3. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ 
สดัสว่นหุ้นรองรับ = [(จ านวนหุ้ นรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้นี)้ + (จ านวนหุ้ นที่จัดไว้เพื่อรองรับ CD หรือ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้อื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จดัไว้รองรับ ESOP)]  /  (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท ซึง่รวมจ านวนหุ้นที่จะออกใหมอ่ื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี)้ 
= (432,393,391 + 0) / 864,786,782 = 50.00% 

หมายเหต ุ  -  CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ 
-  ESOP = หลกัทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุเก่ียวกับการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออก

ใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน  
-  จ านวนหุ้นรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้นี ้(CIG-W8) = 432,393,391 หุ้น 
-  จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท = 864,786,782 หุ้น 
-  จ านวนหุ้นที่จะออกใหมอ่ื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคูก่บัใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้= ไมมี่ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีมติอนมุตัิให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2563 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) รุ่นท่ี 8 (CIG-W8) บริษัทจึงเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. รายละเอียดการเสนอขาย 

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 432,393,391 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8) โดยไม่คิด
มลูค่า (ศนูย์บาท) จ านวนไมเ่กิน 432,393,391 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นจ านวนหุ้น
ที่ถืออยู ่ในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิมตอ่ 1 หนว่ยของ CIG-W8 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิง้)  

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ 
กรรมการผู้มีอ านาจมอบหมาย มีอ านาจก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นที่เก่ียวกบั CIG-W8 
ตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี  ้รายละเอียดเบือ้งต้นของ CIG-W8 ที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดส าคัญของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8) และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มี
สทิธิในการรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 8 (CIG-W8) (Record Date) ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2563  

ทัง้นี ้สิทธิในการรบั CIG-W8 ยงัมีความไม่แน่นอน เนือ่งจากตอ้งรอการอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท 
 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ 
การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย CIG-W8 โดยบริษัทจะน า

เงินทนุท่ีได้รับไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท รวมทัง้รองรับการขยายตวัในอนาคต  
 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอืหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 
การออกและเสนอขาย CIG-W8 อาจมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ใน สรุปรายละเอียดส าคญัของใบส าคญั

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 8 (CIG-W8)   
 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
บริษัทจะเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

รุ่นที่ 8 (CIG-W8)  ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา่ การเพ่ิมทนุมีความสมเหตสุมผลแและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นก็มี
ความเป็นไปได้และสมเหตสุมผล เพราะบริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากเงินเพิ่มทนุที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิซือ้หุ้น
เพิ่มทนุของ CIG-W8 เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท รวมทัง้ รองรับการลงทนุเพื่อการขยายตวัในอนาคต โดยเงินทนุ
ดงักลา่วคาดวา่จะช่วยสนบัสนนุให้บริษัทมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และช่วยให้โครงสร้างทางการเงิน
ของบริษัทดีขึน้ ซึง่หากการด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีบริษัทวางไว้ คาดวา่จะสง่ผลให้ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท
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มีแนวโน้มที่ดีขึน้ และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นดีขึน้ นอกจากนี ้การออก CIG-W8 ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยไม่คิดมลูคา่นัน้ เพื่อเป็น
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  

 
5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของณะกรรมการ
บริษัท 

 -ไมม่ี- 
 

6. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการขอแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสตัย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดงักล่าว
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทได้ตามมาตรา 
85 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการไมป่ฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็นเหตใุห้กรรมการหรือบคุคลที่มคีวาม
เก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิฟอ้งร้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา 
89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535    

 
จากการพิจารณาถึงเหตผุลและข้อเท็จจริงตา่ง ๆ ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นด้วยตอ่การเพิ่มทนุ

ของบริษัทในครัง้นี ้

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 

           ลายมือช่ือ………….................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                                  (นายอารีย์ พุม่เสนาะ) 
 
 

(พร้อมประทบัตราของบริษัท) 
 

           ลายมือช่ือ………….................................... กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
                               (นายทวีศกัดิ์   หวงัก่อเกียรต)ิ 
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แบบฟอร์ม F53-4 
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “CIG”) ขอรำยงำนมติคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่  
25 กมุภำพนัธ์ 2563 เก่ียวกบักำรเพิ่มทนุ และกำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรเพิ่มทนุ 
 ที่ประชมุคณะกรรมกำรได้มีมติให้ให้น ำเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนมุตัิกำรเพิ่มทนุ
จดทะเบียน จ ำนวน 216,196,695.50 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 432,393,391 บำท เป็น 648,590,086.50 บำท โดยกำร
ออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 432,393,391 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท โดยเป็นกำรเพิ่มทนุ ในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน  ประเภทหุ้น  จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้  
(บาทต่อหุ้น)  

รวม  
(บาท)  

แบบก ำหนดวตัถปุระสงค์ในกำรใช้เงินทนุ หุ้นสำมญั 432,393,391 0.50 216,196,695.50 

2. กำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
2.1 รำยละเอียดกำรจดัสรร 

 แบบก ำหนดวตัถปุระสงค์ในกำรใช้เงินทนุ 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น (บาท) 
วัน เวลา จอง 

ซือ้และช าระเงนิ
ค่าหุ้น 

จัดสรรเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้ นสำมัญของบริษัท  รุ่น ท่ี  8 
(CIG-W8)1 

ไม่เกิน 
432,393,391

หุ้น 

2 : 1  จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัส่วนจ ำนวนหุ้น
ท่ีถืออยู่ ในอตัรำส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ CIG-W8 
1 หน่วย (กรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้) โดยไม่คิด
มลูคำ่ (ศนูย์บำท) 

 รำคำกำรใช้สิทธิ 1.00 บำทตอ่หุ้น โดย CIG-
W8 1 หน่วยตอ่หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 1 หุ้น  

สำมำรถใ ช้สิ ท ธิ
ซือ้หุ้นได้ ณ วนัท ำ
กำรสุดท้ำยของ
ธนำคำรพำณิชย์
ทกุเดือน  

หมำยเหต ุ (1) รำยละเอียดของ CIG-W8 เป็นไปตำมสิง่ที่สง่มำด้วย 1 
 

2.2  กำรด ำเนินกำรของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 
ให้ตดัเศษหุ้นทิง้ 

2.3  จ ำนวนหุ้นคงเหลอืที่ยงัมิได้จดัสรร 
-ไมม่ี- 
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3. ก ำหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิกำรเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
ก ำหนดจดักำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ในวนัที่ 20 เมษำยน 2563 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องพำโนรำมำ 1 

ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 โดยก ำหนดรำยช่ือ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 23 มีนำคม 2563  

4. กำรขออนญุำตเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ตอ่หนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข กำรขออนญุำต 
4.1 บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้วตอ่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ  
      กระทรวงพำณิชย์ 
4.2 บริษัทจะด ำเนินกำรขออนญุำตตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วเป็น  
      หลกัทรัพย์จดทะเบียน และเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

5. วตัถปุระสงค์ของกำรเพิ่มทนุ และกำรใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพิ่ม 
 5.1 เพื่อใช้รองรับกำรขยำยตวัในอนำคตของบริษัท 
 5.2 เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนภำยในบริษัท 
 5.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจำกกำรเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
6.1 มีเงินส ำหรับรองรับกำรขยำยตวัของบริษัท 

 6.2 ท ำให้โครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษัทดีขึน้ 
 6.3 เสริมสภำพคลอ่งและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในอนำคตของบริษัทให้มีแนวโน้มดีขึน้ในระยะยำว และมีสว่น
ของผู้ ถือหุ้นดีขึน้ 

7. ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับจำกกำรเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
7.1 นโยบำยเงินปันผล : บริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไร

สทุธิของงบกำรเงินเฉพำะภำยหลงัจำกกำรหกัทนุส ำรองต่ำงๆ ทกุประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตำม
กฎหมำย 

7.2 ผู้ที่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจำก
กำรด ำเนินงำนของบริษัทเมื่อได้รับกำรจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 

8. รำยละเอียดอื่นใดที่จ ำเป็นส ำหรับผู้ ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบกำรตดัสนิใจในกำรอนมุตัิกำรเพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 บริษัทจะท ำกำรขออนญุำตจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้รับใบส ำคญัแสดงสทิธิดงักลำ่วเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนและเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป 
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9. ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนินกำรในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
 

วนัท่ี ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 
23 มีนำคม 2563 วนัก ำหนดรำยช่ือ (Record date) ผู้มีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 

และวนัก ำหนดรำยช่ือ (Record date) ผู้มีสทิธิในกำรได้รับกำรจดัสรร CIG-W8 
20 เมษำยน 2563 วนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
ภำยใน 14 วนันบัแตว่นัท่ี 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ด ำเนินกำรจดทะเบียนมติเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์ 

1 มิถนุำยน 2563 วนัออกและเสนอขำย CIG-W8 

 

     บริษัทขอรับรองวำ่สำรสนเทศในแบบรำยงำนนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประกำร 

 
 

           ลำยมือช่ือ………….................................... กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัท 
                                  (นำยอำรีย์ พุม่เสนำะ) 
 
 

(พร้อมประทบัตรำของบริษัท) 
 

           ลำยมือช่ือ………….................................... กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษัท 
                               (นำยทวีศกัดิ์   หวงัก่อเกียรต)ิ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

1. พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง 
ประเภทกรรมการ       :    กรรมการอิสระ /  
                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                         :    71  ปี 
สัญชาติ                    :    ไทย    
 
 

 

ที่อยู่                                     :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา                       :   ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (การบริหารการพฒันา) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     :    8  ปี   11  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2562 :  ไมม่ี 
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                           :   48  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     :   9  ปี   1  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2562 :  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 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

1. พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง 
ประเภทกรรมการ       :    กรรมการอิสระ /  
                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                         :    71  ปี 
สัญชาติ                    :    ไทย    
 
 

 

ที่อยู่                                     :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา                       :   ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (การบริหารการพฒันา) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ     :    8  ปี   11  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2562 :  ไมม่ี 
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                           :   48  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     :   9  ปี   1  เดือน 
การถือหุ้นบริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2562 :  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 
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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 
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  (ข) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
   มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 
  (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
  (2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
  (3) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่า เช่าซือ้หรือเช่าซือ้แบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททัง้หมด

หรือบางสว่นท่ีส 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 ้หุ้นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนัน้ บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
 

********************************* 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็น
การสร้างความเช่ือถือให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
เป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมสีทิธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิที่
จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย
ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา  
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย  

(1) บัตรประจ าตัวของผู้ถอืหุ้น (บตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน) 
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ  

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถอืหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
2. นิติบุคคล  

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้รับมอบฉันทะ 

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

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้รับมอบฉันทะ 

 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ได้ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็น
การสร้างความเช่ือถือให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
เป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมสีทิธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิที่
จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย
ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา  
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย  

(1) บัตรประจ าตัวของผู้ถอืหุ้น (บตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน) 
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ  

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถอืหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
2. นิติบุคคล  

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้รับมอบฉันทะ 

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

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผู้รับมอบฉันทะ 

 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
 
ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ได้ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
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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 ุ71 ปี  
          เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          สว่นได้เสียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรือ 

 2.  นายทรงพล อนันานนท์    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     อาย ุ48 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              

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น           
ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง พาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก      
แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร       

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้      
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีก าไรขาดทุน) สิน้สุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง  

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง        

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง               

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
นายทรงพล  อันนานนท์ 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

นายนฏิศวร์  รอดเพชร 
 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
รุ่นที่ 8 (CIG-W8) 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W8 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
 ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ ผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 

  กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

   ลงนาม       ผู้มอบฉันทะ 
                                                            (                                                                )                 

  

   ลงนาม        ผู้ รับมอบฉันทะ 
                                                                                                                  (                                                               )                  
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

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

หนงัสือมอบฉันทะฉบบันีด้้วย 
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เอกสารแนบ 11.1 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

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

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ในวนัจนัทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง พาโนรามา 1 ชัน้ 14 
โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั 
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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   เอกสารแนบ 12 
 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
วนัจนัทร์ท่ี 20 เมษำยน 2563 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

กรณีที่มีผู้คดัค้ำนหรืองดออกเสยีงในวำระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส ำหรับผู้คดัค้ำนหรืองดออกเสยีง) 

เจ้ำหน้ำที่เก็บบตัรลงคะแนน เฉพำะผู้คดัค้ำนหรืองดออกเสยีงและสรุปผลลงคะแนน 

ประธำนกลำ่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ จนครบทกุวำระ และจนกวำ่จะปิดกำรประชมุ 
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เอกสารแนบ 13 

 

 

 

 

สถานที่จัดการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 


