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ที่ CIG 006/2565 

29 เมษายน 2565 
 

เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศกุรท์ี่ 29 เมษายน 2565 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต าบล        
บางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 นัน้ บรษัิทขอแจง้มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 

1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2564 
เห็นดว้ย  322,930,309 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง        คิดเป็นรอ้ยละ - 

   

2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนมุตัิงบการเงินแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 
(บญัชีก าไรขาดทนุ) สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ี
มติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย  323,600,109 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.99994 
ไมเ่ห็นดว้ย 200 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00006 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง        คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

3. พิจารณาและอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิ 
       ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย  323,600,309 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง        คิดเป็นรอ้ยละ - 

 
 



 

2 | 3 
 

4. พิจารณาและอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2565 โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย  323,600,309 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสยี 0 เสยีง        คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

 

5. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 ไดแ้ก่ นายอ าพล จ านงคว์ฒัน์ หรือ นางสาว
ประภาศรี ลีลาสภุา หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่  4663, 4664 และ 5369 ตามล าดับ 
หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ แห่งบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 
ประจ าปีบญัชี 2565 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,120,000 บาทต่อปี (ไมร่วมค่าบรกิารอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ) โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ี
มตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  323,600,309 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง        คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

6. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียง 
ในการเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะคน ดงันี ้

 

1. นายอารีย ์พุ่มเสนาะ 
เห็นดว้ย  323,600,309 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง        คิดเป็นรอ้ยละ - 

 
2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ 

เห็นดว้ย  323,600,309 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง        คิดเป็นรอ้ยละ - 
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3. นายธีระ พุ่มเสนาะ 

เห็นดว้ย  323,600,309 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง        คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

7. พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี)  
 
 

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
               บรษัิท ซ.ีไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

                (นายอารยี ์   พุม่เสนาะ) 
                           ประธานกรรมการบรหิาร 


