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ที่ CIG 024/2559 
29 เมษายน 2559  

 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) ได้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ในวนัศกุร์ที่ 29 เมษายน 2559 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 นัน้ บริษัทขอแจ้งมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้  
 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2558 
เห็นด้วย  310,774,960 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9936 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0064 

   

2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (บญัชีก าไรขาดทนุ) สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว      

        โดยทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  330,655,211 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 97.9201 
ไมเ่ห็นด้วย 5,803,400 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.7186 
งดออกเสยีง 1,220,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.3613 

 
3. พิจารณาและอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ 
       ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  346,458,611 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.6491 
ไมเ่ห็นด้วย 1,200,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.3451 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

 
4. พิจารณาและอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2559 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  340,655,211 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 97.9799 
ไมเ่ห็นด้วย 7,003,400 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 2.0143 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0058 
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5. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559  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 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยก าหนดจ านวนเงินคา่สอบ
บญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  1,325,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบ) โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

เห็นด้วย  347,658,911 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9942 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

 
6. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง     

ในการเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะคน ดงันี ้
 

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ 
เห็นด้วย  255,618,211 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 73.5213 
ไมเ่ห็นด้วย 5,493,400 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.5800 
งดออกเสยีง 86,567,300 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 24.8986 

 
2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ 

เห็นด้วย  310,155,511 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 89.2075 
ไมเ่ห็นด้วย 5,803,400 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.6692 
งดออกเสยีง 31,720,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 9.1234 

 
3. นายธีระ พุ่มเสนาะ 

เห็นด้วย  328,655,511 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 94.5285 
ไมเ่ห็นด้วย 5,803,400 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 1.6692 
งดออกเสยีง 13,220,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 3.8024 

 
7. พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนจากทนุจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท  เป็น 540,480,395 บาท โดยที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  347,660,411 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9942 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0058 
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8. พิจารณาอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน (ตามวาระท่ี 7)  โดยที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  347,660,411 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9942 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

 
9. พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

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

เห็นด้วย  347,681,411 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 

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

การใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นท่ี 6 (CIG-W6) โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  347,661,411 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9942 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

 
11. พิจารณาอนุมตัิแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน (ตามวาระที่ 10)  โดยที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
เห็นด้วย  347,661,411 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9942 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0058 

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

รองรับการใช้สทิธิของ CIG-W6 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  347,661,411 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9942 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 20,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0058 
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13. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

      (นายอารีย์    พุม่เสนาะ) 
                  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ  


