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ที่ CIG 006/2558 
20 เมษายน 2558  

 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) ได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558  ในวนัจนัทร์ที่ 20 เมษายน 2558 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 นัน้ บริษัทขอแจ้งมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้  
 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 
เห็นด้วย  314,459,055 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

   

2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2557  (รับทราบ) 
 
3. พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว      
        โดยทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  321,686,346 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย 200 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
    

หมายเหตุ มีผู้ เข้าร่วมประชมุเพิม่ในวาระนีจ้ านวน 10 ราย คิดเป็นคะแนนเสยีงทีเ่พิ่มขึน้ 7,227,491  
 

4. พิจารณาและอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ 
       ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  321,686,546 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
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5. พิจารณาและอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2558 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  321,686,546 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

 

6. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2558  ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธ ารง หรือ นายชัยกรณ์ 
อุ่นปิติพงษา หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 1378, 3196,5202 และ 
6718 ตามล าดบั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแหง่บริษัท ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปีบญัชี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยก าหนดจ านวนเงินคา่สอบ
บญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  1,160,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบ) โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

เห็นด้วย  321,686,546 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

 

7. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 2 ท่าน โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง     
ในการเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะคน ดงันี ้

 

1. พล.ต.อ. ปรุง บุญผดุง 
เห็นด้วย  321,686,546 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

 

2. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล 

เห็นด้วย  320,980,778 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.7806 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง 705,768 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2194 
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8. พิจารณาอนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้ นสามัญใหม่จ านวน 
60,104,082 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 30,052,041.00 บาท โดยที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี.้ 

เห็นด้วย  321,686,546 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

 
 

9. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท โดยที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  321,686,546 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

 
10. พิจารณาอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน (ตามวาระท่ี 9)  โดยที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  321,686,546 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

 
11. พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

สามัญเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี ้ 

เห็นด้วย  321,686,546 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

 
12. พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 216,192,158 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อส ารองไว้รองรับ

การใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 5 (CIG-W5) โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  321,686,546 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
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13. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
86,476,860 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  321,686,546 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

 
14. พิจารณาอนมุตัิแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน (ตามวะระที่ 12-13) โดยที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  321,686,546 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

 
15. พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ

รองรับการใช้สทิธิของ CIG-W5 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  321,686,546 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

 
16. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้ น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ

รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้   

เห็นด้วย  321,686,546 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นร้อยละ - 

 
17. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

      (นายอารีย์    พุม่เสนาะ) 
                  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ  
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