
 

 1 / 2 

ที่ CIG 008/2562 
 
    27 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

เร่ือง : แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 

เรียน : กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 
ขึน้ในวนัพธุที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 4 อาคารส านกังานใหญ่ ซี.ไอ.กรุ๊ป ต.บางคู
วดั อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชมุฯ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. มีมติรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน  2561   
2. มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 และเสนออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง รวมทัง้คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว  

3. มีมติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ที่ซึง่ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบวุา่ 
บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน  แต่เนื่องจากบริษัทฯ 
ยงัคงมียอดขาดทนุสะสมคงค้าง บริษัทฯจึงไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

4. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนเงินเท่ากับปี 2561 คือเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
8,000,000 บาท และอนุมัติค่าเบีย้ประชุมกรรมการในอัตรา 5,000 บาทต่อท่านต่อครัง้ และค่าเบีย้
ประชมุกรรมการตรวจสอบในอตัรา 5,000 บาทตอ่ทา่นตอ่ครัง้ 

5. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิให้ นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ 
หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา หรือ นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 
และ 4664 และ 5369 ตามล าดับ หรือ ผู้ สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งบริษัท 
ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั ประจ าปีบญัชี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราคา่ตอบแทน
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,120,000 บาท 

6. มีมติเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออก
ตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ มีรายนามตอ่ไปนี ้

(1) นายอารีย์ พุม่เสนาะ  กรรมการบริษัท 
(2) นายทวศีกัดิ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการบริษัท 
(3) นายธีระ พุม่เสนาะ  กรรมการบริษัท 
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7. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 216,193,733 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดจ านวนทนุจดทะเบียนคงเหลือ
ที่ส ารองไว้ส าหรับการใช้สิทธิ CIG-W6 และ CIG-W7 เนื่องจากหมดอายุและอนุมัติแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

8. มีมติให้ก าหนดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพธุที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

           วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  
 วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และ พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ)  
  และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (บญัชีก าไรขาดทนุ) สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 วาระท่ี 3   พิจารณาและอนมุตัิงดจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
           วาระท่ี 4   พิจารณาและอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และคา่เบีย้ประชมุประจ าปี 2562 
           วาระท่ี 5   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 
           วาระท่ี 6   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิม 648,587,124  

 บาท เป็น 432,393,391 บาท และพิจารณาอนมุตัิแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4.เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบยีน 

 วาระท่ี 8   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
   
   และให้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัพธุที่ 27 มีนาคม 2562 
 
 

      จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
            ขอแสดงความนบัถือ 

       บริษัท ซ.ี ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
 

   (นายอารีย์ พุ่มเสนาะ) 
                      ประธานกรรมการบริหาร   

 


