
 

1 | 3 
 

ที่ CIG 017/2564 

20 เมษายน 2564 
 

เรื่อง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามที่ บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 
เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต าบลบางคู
วดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 นัน้ บรษิัทขอแจง้มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2563 
เห็นดว้ย  359,886,602 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.99997 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสียง 123 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 
บตัรเสีย 0 เสียง        คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

   

2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนมุตัิงบการเงินแสดงฐานะการเงนิ (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
(บญัชีก าไรขาดทนุ) สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ี
มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย  359,886,602 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.99997 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสียง 123 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 
บตัรเสีย 0 เสียง        คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

 

3. พิจารณาและอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิ 
       ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย  359,886,725 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง        คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
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4. พิจารณาและอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2564 โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย  359,886,725 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง        คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

 

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 ไดแ้ก่ นายอ าพล จ านงคว์ัฒน์ หรือ นางสาว
ประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่  4663, 4664 และ 5369 ตามล าดับ 
หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
ประจ าปีบัญชี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบรกิารอื่นที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ) โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ี
มตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  359,886,725 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง        คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

 

6. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 2 ท่าน โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียง     
ในการเลือกตัง้กรรมการแต่ละคน ดงันี ้

 

1. พล.ต.อ.ปรุง  บุญผดุง  
เห็นดว้ย  359,886,402 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.99991 
ไม่เห็นดว้ย 200 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00006 
งดออกเสียง 123 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 
บตัรเสีย 0 เสียง        คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

 
2. นางจันทนก์ะพ้อ  ดิสกุล 

เห็นดว้ย  359,886,602 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.99997 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสียง 123 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 
บตัรเสีย 0 เสียง        คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
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7. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 บาท เป็น 432,394,341 บาท 
และพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

เห็นดว้ย  359,886,602 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.99997 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสียง 123 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00003 
บตัรเสีย 0 เสียง        คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

 

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี)  
 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
               บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

                (นายอารีย ์   พุ่มเสนาะ) 
                           ประธานกรรมการบรหิาร 


