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ที ่CIG 011/2564 
 
    28 กมุภาพนัธ ์2564 

เร่ือง : แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 

เรียน : กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ตามที่คณะกรรมการบรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2564 
ขึน้ในวันอาทิตยท์ี่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารส านักงานใหญ่ ซี.ไอ.กรุ๊ป       
ต.บางควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 โดยบรษิัทฯ ขอแจง้มติที่ประชมุฯ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1. มีมติรบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563  
2. มีมติรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 และเสนออนุมตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถกูตอ้ง รวมทัง้คณะกรรมการบรษิัทไดเ้ห็นชอบแลว้ 

3. มีมติงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบวุา่ 
บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน  แต่เนื่องจากบริษัทฯ 
ยงัคงมียอดขาดทนุสะสมคงคา้ง บรษิัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได  ้

4. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินเท่ากับปี 2563 คือเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
8,000,000 บาท และอนมุตัิค่าเบีย้ประชมุกรรมการในอตัรา 5,000 บาทต่อท่านต่อครัง้ และค่าเบีย้ประชมุ
กรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาทต่อท่านต่อครัง้ 

5. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติให ้นายอ าพล จ านงคว์ฒัน ์
หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา หรือ นายนรศิ เสาวลกัษณส์กลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4663 และ 
4664 และ 5369 ตามล าดับ หรือ ผูส้อบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแห่งบริษัท ส านักงาน     
เอ เอ็ม ซี จ ากัด ประจ าปีบญัชี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราค่าตอบแทนเป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 1,120,000 บาท 

6. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่ตอ้งออก
ตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีรายนามต่อไปนี ้

(1) พล.ต.อ.ปรุง  บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษิัท 
(2) นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ  กรรมการบรษิัท 

7.  มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 บาท เป็น 
432,394,341 บาท และพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด
ทะเบียน 
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8. มีมติให้ก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวันอังคารที่  20 เมษายน 2564 เวลา       
13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่  1/1 หมู่  7           
ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดยมีวาระการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ ดงันี ้
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2563 
วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) 

และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (บญัชีก าไรขาดทนุ) สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด ำเนนิงำนประจ าปี 2563 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชมุประจ าปี 2564 
วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 
วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 บาท 

เป็น 432,394,341 บาท และพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทนุจดทะเบียน 

วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
 
     และใหก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพธุที่ 31 มีนาคม 2564  
 
 
 
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                               (นายอารีย ์  พุ่มเสนาะ) 
                 ประธานกรรมการบรหิาร 
 
 
 
 

 


