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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 


