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ที ่CIG 009/2563  

20  มีนาคม  2563  
 

เร่ือง การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โคโรนาไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19)  

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

ตามที่บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) จะจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ที่ 20 
เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง          
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และเน่ืองด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่  2019 (COVID-19) ใน

ประเทศไทย ซึ่งมีจ านวนผู้ติดเชือ้เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่
ระบาดดงักลา่วในการประชมุผู้ ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนีข้อความร่วมมือและซกัซ้อมความเข้าใจมายงัผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยงั/มาจากประเทศกลุม่เสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

ณ วนัที่ 8 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ไต้หวนั สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น ฝร่ังเศส 
เยอรมนี รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจก าหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวตัิ
เดินทางไปยงั/มาจากประเทศกลุม่เสี่ยงเป็นระยะเวลาน้อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ หรือใช้บริการในสถานที่
ที่พบผู้ติดเชือ้ หรือมีโอกาสเสีย่งที่จะติดเชือ้ เช่น สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการตา่ง อาทิ 
สถานบนัเทิง สนามกีฬา สนามมวย เป็นต้น หรือผู้มีไข้ หรืออาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ หรือมีอาการท่ีอาจ
สงสยัว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค โดยงดการ
เข้าร่วมประชมุ ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ 

1.2 เพื่อเป็นการปอ้งกนัและลดโอกาสเสีย่งตอ่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออดัของผู้ ถือหุ้นใน
วนัประชุม ซึ่งยงัมีอาจคาดเดาได้และเพื่อสขุภาพอนามยัของตวัท่านเอง บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน ตามวิธีการซึง่แสดงในเอกสารแนบ 8 ของหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจดัสง่มาที่ 

ส านกัเลขานกุารบริษัท 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 1/1 หมู ่7 ต.บางควูดั อ.เมืองปทมุธานี จ.ปทมุธานี 12000 

1.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะสง่ค าถามลว่งหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชุม สามารถกระท าได้ผ่านช่องทาง 
ดงันี ้
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1.) สง่มาที่บริษัทพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะตามข้อ 1.1 และ 1.2 
2.) จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ : secretary@coilinter.com 
3.) Fax. ที่หมายเลข +66 598 2331 
โดยผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามได้ล่วงหน้า 3 วนัท าการ ตัง้แตว่นัท่ี 15 – 17 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ถงึ 18.00 น. 

2. กรณีที่ ผู้ถอืหุ้นยงัประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือและขอท า
ความเข้าใจมายงัผู้ ถือหุ้น ดงัตอ่ไปนี ้
2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากผู้ ถือหุ้นไมผ่า่นการคดั

กรองอาจถกูปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีไข้วดัอณุหภมูิได้ตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียส
ขึน้ไป และ/หรือมีอาการท่ีอาจสงสยัวา่จะเป็นไวรัส COVID-19 ซึง่จดุคดักรองมี 2 จดุ ดงันี ้
1.) จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงแรม ซึ่งมี 2 จุด คือ ทางเข้าโรงแรมชัน้ 1 และทางเข้าโรงแรมชัน้ล้อบบี ้

(ทางเข้าลานจอดรถ) 
2.) จดุคดักรองบริเวณหน้าห้องประชมุ 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นถกูปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานท่ีจดัประชมุ ผู้ ถือหุ้นยงัคงสามารถมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ 

2.2 บริษัทเตรียมการในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสีย่งตอ่การแพร่ระบาดของไวรัสจากความแออดัของ
ผู้ ถือหุ้นในพืน้ท่ีการจดัประชมุ ดงันี ้
1.) เปิดรับการลงทะเบียนเร็วขึน้จากเดิมที่ก าหนดเวลา 12.30 น. เป็นเวลา 12.00 น. 
2.) การตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเว้นระยะหา่ง 1 เมตร 
3.) ผงัที่นัง่ในห้องประชมุมีระยะหา่งประมาณ 1 เมตรตอ่ 1 ที่นัง่ 
4.) ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชมุ 
5.) บริษัทงดการเสริฟ ชา และกาแฟ แตจ่ดัอาหารวา่งเป็นชดุ BOX SET พร้อมน า้ผลไม้และน า้ดื่มขวดแทน 

ในกรณีที่มีผู้ เข้าร่วมประชมุจ านวนมาก อาจท าให้เกิดความลา่ช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
บริษัทจึงขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัินีอ้ยา่งเคร่งครัด 
 

     ขอแสดงความนบัถือ 
       บริษัท ซ.ี ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
 

   (นายอารีย์ พุม่เสนาะ) 
                       ประธานกรรมการบริหาร   

mailto:secretary@coilinter.com

