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ที่ CIG 009/2565 
 

    11 กรกฎาคม 2565 

เร่ือง : การโอนกิจการบางสว่นและก าหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 

เรียน : กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย : สารสนเทศเก่ียวกบัการโอนกิจการฯ 

 

 ตามที่คณะกรรมการบรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 3/2565 
ขึน้ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารส านักงานใหญ่ ซี.ไอ.กรุ๊ป                 
ต.บางควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 โดยบรษัิทฯ ขอแจง้มติที่ประชมุฯ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. มีมติรบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2565  

2. มีมติอนุมตัิใหด้  าเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ใหก้ับ บริษัทย่อย 
(บรษัิท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั) รายละเอียดเป็นไปตามสารสนเทศที่สง่มาดว้ย 

3. มีมติใหก้ าหนดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7           

ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดยมีวาระการประชมุ ดงันี ้
วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2565 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการโอนกิจการบางสว่นของบรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ใหก้บั บรษัิท
ยอ่ย (บรษัิท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั) 

วาระท่ี 3 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 
 

     และใหก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัจนัทรท์ี่ 25 กรกฎาคม 
2565  
 

      จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
 

                                               (นายอารยี ์  พุม่เสนาะ) 
                 ประธานกรรมการบรหิาร 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการโอนกจิการบางส่วน 

  บริษัท ซ.ีไอ. กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

1. การโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) 

 บริษัทจะด าเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer: PBT) ซึ่งไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตและจัด
จ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็น ทรพัยส์ิน
ทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงบคุลากรที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักลา่วทัง้หมด ( “การโอนกิจการ”) 
ใหแ้ก่ “บริษัท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดัตัง้ขึน้ เพื่อรบัโอนกิจการบางสว่น และบริษัทจะถือหุน้ในบรษัิท  
ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากัด รอ้ยละ 99.97 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด โดยบริษัทจะท าการโอนกิจการบางส่วนตามหลกัเกณฑข์อง  
พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรษัฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัท่ี 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธิการ และ เง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่นใหแ้ก่กนัของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั 
เพื่อยกเวน้รษัฎากร รวมทัง้ประกาศอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักลา่ว (Partial Business Transfer-PBT) รวมเรียกว่า “เง่ือนไข 
PBT”) 

 การโอนกิจการบางสว่นใหแ้ก่บริษัทย่อยดงักลา่วจึงไม่สง่ผลกระทบที่มีนยัส าคญัต่อทรพัยส์ินรวมของกลุม่บริษัทแต่
อยา่งใด และรายการดงักลา่วไมถื่อเป็นการจ าหนา่ยไปซึง่สินทรพัย ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 

เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส  าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์ิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 

(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการ
ของบรษัิทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึง่สินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และ
ไมเ่ป็นรายการท่ีปฏิบตัิตามเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) อยา่งไรก็ดี การ
โอนกิจการบางส่วนดงักล่าวถือเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่ส  าคญัของบริษัทตามหลกัเกณฑข์องมาตรา 107 (2) (ก) แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 มลูค่าการโอนกิจการดงักลา่วจะตีราคาตามมลูคา่บญัชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรบัปรุงมลูคา่ทางบญัชี 
(Adjusted Book Value) หรอืราคายตุิธรรมของทรพัยส์นิ (Fair Value) แลว้แตป่ระเภทของทรพัยส์ินของกิจการท่ีโอน ณ วนัโอน
กิจการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข PBT ซึง่มลูคา่ทรพัยส์นิ จะโอนทัง้หมดคาดวา่จะมีมลูคา่ประมาณ 400 ลา้นบาท (อยา่งไรก็ดี 
มลูคา่การโอนกิจการท่ีแทจ้รงิจะขึน้อยูก่บัช่วงเวลาที่ท าการโอนกิจการดงักลา่ว) 

 นอกจากนี ้ภายหลงัจากการโอนกิจการบางสว่นของบริษัทแลว้เสร็จ บริษัทจะยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ต่อไป และยงัเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นการทั่วไป (Operating Company) จากการด าเนิน
ธุรกิจดา้นบริการออกแบบ ติดตัง้ ระบบปรบัอากาศและผนงัฉนวนส าเร็จรูป และโซลูชั่นสส์  าหรบัอาคารประหยดัพลงังาน  
รวมทัง้งานระบบเครื่องกล ระบบระบายอากาศ และ ไฟฟ้า (Mechanical & Electrical หรือ M&E) นอกจากนีย้งัเป็นผูถื้อหุน้
หลกัใน บรษัิท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั รอ้ยละ 99.97 
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2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการโอนกิจการบางส่วน 

โครงสร้างปัจจุบนั (ก่อนโอนกจิการบางส่วน) 
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โครงสร้างภายหลังการโอนกิจการบางส่วน 

 

 

3. ข้อมูลของบริษัทยอ่ยที่รับโอนกิจการบางส่วน 

ชื่อ : บรษัิท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั (“CIG Blusolutions Co., Ltd.”) 

ทุนจดทะเบียน: ทนุจดทะเบียนเริม่ตน้ 1 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ 

มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท 

ผู้ถอืหุ้น: บริษัทถือหุ้นใน CIG Blusolutions Co., Ltd. ร้อยละ 99.97 และกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคล     
เก่ียวโยงกบับรษัิท ถือหุน้รอ้ยละ 0.03 

วัตถุประสงค:์  เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหนา่ยเครือ่งปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น และสว่นประกอบของ
เครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท าความเย็น 
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4. หลักการและเหตุผลในการโอนกิจการบางส่วน 

 การโอนกิจการบางสว่นในครัง้นีเ้พื่อให้บรรลตุามแผนกลยทุธข์องบริษัทในการสรา้งธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตตอ่เนื่อง
และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทัง้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานของกลุม่บริษัท โดยมี
หลกัการและเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 4.1 เพื่อแบง่แยกและบรหิารความเสีย่งทางธุรกิจ 

  กลุม่บรษัิท CIG ประกอบธุรกิจหลายสว่นงาน การโอนกิจการบางสว่นโดยการโอนกิจการท่ีเก่ียวกบัการผลติ
และจดัจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น และสว่นประกอบของเครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็น มายงั
บริษัทย่อย ท าใหส้ามารถแบ่งแยกและบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจไดด้ีกว่าปัจจุบนั และสามารถบริหารความเสี่ยงให้
สอดคลอ้งกบัผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากการลงทนุในธุรกิจนัน้ๆ อีกทัง้จะท าใหบ้รษัิทสามารถจ ากดัความเสีย่งในการท า
รายการในอนาคตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ซึง่จะไมก่ระทบตอ่ธุรกิจหลกัอื่นๆ ของบรษัิท 

 4.2 เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผูร้ว่มทนุหรอืพนัธมิตรทางธุรกิจ 

  การโอนกิจการบางส่วนนี ้จะท าใหบ้ริษัทมีความคล่องตวัและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึน้ในการลงทุนด าเนิน
ธุรกิจใหมซ่ึง่สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธห์ลกัของกลุม่ CIG และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผูร้ว่มทนุหรอืพนัธมิตรทางธุรกิจรายใหม ่
ไม่ว่าจะเป็นบคุคล นิติบคุคล หรือสถาบนัการเงิน ที่มีความสนใจหรือความช านาญเฉพาะในธุรกิจนัน้ๆ โดยที่ไม่ตอ้งรว่มลงทนุ
หรอืรบัความเสีย่งในธุรกิจอื่นๆ ของกลุม่ CIG ซึง่จะช่วยเพิ่มความนา่สนใจในการลงทนุ รวมถึงความสามารถในการแขง่ขนัของ
บรษัิทและเพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 4.3 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินกิจการและการบรหิารงานองคก์รใหเ้หมาะสม 

  การจดัโครงสรา้งในลกัษณะนี ้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงานองคก์รของ
กลุม่ CIG ใหม้ีความยืดหยุน่สามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมของธุรกิจ อีกทัง้ยงัเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจออกจากกนั สง่ผลใหก้ารบริหารงานองคก์รเกิดความคลอ่งตวัมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้บริษัทสามารถใชร้ายงาน
ทางการเงินของกิจการท่ีแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อวิเคราะหแ์ละติดตามฐานะทางการเงิน รวมทัง้ปรบัปรุงประสทิธิภาพ
ของกิจการท่ีแยกออกจากกนัไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

5. ขั้นตอนการโอนกิจการบางส่วน สรุปไดด้งันี ้

 5.1 บริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่  18 สิงหาคม 2565 เพื่ออนุมัติการโอนกิจการบางส่วน (Partial 

Business Transfer: PBT) และการด าเนินการอื่นๆ  

 5.2 ในวนัรบัโอนกิจการบางสว่น บรษัิทจะด าเนินการโอนกิจการของบรษัิท ในสว่นของธุรกิจการผลติและจดัจ าหน่าย
เครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็น ทรพัยส์ินทัง้หมดที่
เก่ียวขอ้งและที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าว และบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจดงักล่าวทัง้หมด ในราคาตามมูลค่าบญัชี 
(Book Value) หรือ ราคาตามวิธีการปรบัปรุงมลูค่าทางบญัชี (Adjusted Book Value) หรือ ราคายตุิธรรมของทรพัยส์ิน (Fair 

Value) แลว้แต่ประเภทของทรพัยส์ิน ตามที่ไดห้ารือกับหน่วยงานทางการที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข PBT ซึ่งโอน
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กิจการบางสว่นประมาณ 400 ลา้นบาท (อย่างไรก็ดี มลูค่าการโอนกิจการที่แทจ้ริง จะขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท  าการโอนกิจการ
ดงักลา่ว) ทัง้นีบ้ริษัทอาจยื่นขอยกเวน้ภาษีที่เก่ียวกบัการโอนทรพัยส์นิท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีโอนเพิ่มเติมภายใตเ้ง่ือนไข PBT 

 5.3 ภายหลงัจากการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทแลว้เสร็จ บริษัทจะยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ตอ่ไป และยงัเป็นบรษัิทท่ีประกอบธุรกิจเป็นการทั่วไป (Operating Company) จากการด าเนินธุรกิจดา้น
บริการออกแบบ ติดตัง้ ระบบปรบัอากาศและผนงัฉนวนส าเร็จรูป และโซลชูั่นสส์  าหรบัอาคารประหยดัพลงังาน รวมทัง้งาน
ระบบเครือ่งกล ระบบระบายอากาศ และ ไฟฟา้ (Mechanical & Electrical หรอื M&E) นอกจากนีย้งัเป็นผูถื้อหุน้หลกัในบริษัท 
ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั รอ้ยละ 99.97 

 5.4 การโอนกิจการบางสว่นใหแ้ก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเริ่มด าเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2565 และเสร็จภายใน
รอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 ทัง้นี ้ขอมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ ที่
เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นเก่ียวกบัการโอนกิจการบางส่วน โดยโอนกิจการบางส่วนใหแ้ก่บริษัทย่อยไดทุ้กประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงการก าหนดราคาซือ้ขายกิจการบางส่วนจัดท าและลงนามสญัญาโอนกิจการบางส่วน จัดท าและลงนามในค าขอ
และ/หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการโอนกิจการบางส่วนโดยการโอนกิจการบางส่วน การพิจารณาก าหนดการทุนจด
ทะเบียนในบรษัิทยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบัมลูคา่กิจการท่ีโอนเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข PBT รวมทัง้การจดัท าค าขอหรอืเอกสารใดๆ 
และการยื่นค าขอ และ/หรอื เอกสารดงักลา่วตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. การก ากับดูแลกิจการและบริหารงาน 

 การโอนกิจการบางส่วนในครั้งนี ้จะมีการโอนย้ายทรัพย์สิน ที่ เ ก่ียวข้องกับธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่าย
เครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น และสว่นประกอบของเครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเย็น ซึ่งรวมถึงผูบ้ริหารและ
พนกังานจากสายงานตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งมายงับริษัทยอ่ย บริษัทจะยงัคงก ากบัดแูลและก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อยอีกชัน้หนึ่ง โดยคณะกรรมการและผูบ้ริหารหลกัของบรษัิทย่อยจะยงัคงเป็นคณะกรรมการและผูบ้ริหารชดุเดิมที่เคย
บรหิารธุรกิจดงักลา่วในบรษัิท 

 ทัง้นี ้ภายหลงัการโอนกิจการบางส่วน โครงสรา้งการก ากับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทจะยังคงมี
ลกัษณะและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดยบริษัทจะก ากบัดแูลธุรกิจของบริษัทย่อยที่จดัตัง้ขึน้ผ่านคณะกรรมการ
บริษัท และประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทย่อย ซึ่งจะเป็นบุคคลที่บริษัทในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่เ ป็นผูเ้สนอแต่งตัง้ โดย
คณุสมบตัิของคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยจะเป็นตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทจะยงัคงการบริหารธุรกิจดว้ยความโปรง่ใสตามแนวปฏิบตัิของการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงกฎเกณฑห์รอืกฎระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. ผลกระทบของการโอนกิจการบางส่วนต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษัท 

 การโอนธุรกิจการผลติและจดัจ าหนา่ยเครื่องปรบัอากาศ เครือ่งท าความเย็น และสว่นประกอบของเครือ่งปรบัอากาศ
และเครือ่งท าความเย็น ใหก้บับรษัิทยอ่ยในครัง้นี ้จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิท เนื่องจาก
เป็นการโอนกิจการบางสว่นใหก้บับรษัิทยอ่ยที่บรษัิทถือหุน้อยูท่ัง้หมด ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมของ
บรษัิท ภายหลงัการโอนกิจการบางสว่นจะไมแ่ตกตา่งไปจากฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการโอน
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กิจการบางสว่น ยกเวน้แต่ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการโอนธุรกิจ เช่น ค่าภาษีอากรที่เก่ียวขอ้ง และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นตน้ 
การโอนกิจการบางสว่นกิจการครัง้นีจ้ึงไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั 

8. ผลกระทบของการโอนกิจการบางส่วนต่อผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

 การโอนกิจการบางส่วนโดยการโอนธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความเย็น และ
สว่นประกอบของเครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท าความเย็น ใหก้บับรษัิทยอ่ยในครัง้นี ้ภายหลงัการโอนกิจการบางสว่นแลว้เสร็จ
บรษัิทจะเป็นผูถื้อหุน้ทัง้หมดในบรษัิทยอ่ยที่จดัตัง้ขึน้ใหมเ่พื่อรบัโอนกิจการ โดยที่โครงสรา้งการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ในบรษัิทไม่มี
การเปลีย่นแปลงการโอนกิจการบางสว่นครัง้นี ้จึงไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการท ารายการ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การโอนกิจการบางส่วนโดยการโอนธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ 
เครื่องท าความเย็น และสว่นประกอบของเครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท าความเย็น ใหก้บับริษัทยอ่ยครัง้นี ้เป็นไปเพื่อแบง่แยก
สายงานทางธุรกิจใหม้ีความชดัเจนซึง่จะชว่ยใหก้ารบรหิารความเสีย่งในแตล่ะธุรกิจมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ เพื่อสรา้งธุรกิจที่ยั่งยนื
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทัง้เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ 
สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท CIG รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
คณะกรรมการบรษัิทจึงเห็นควรอนมุตัิแผนการโอนกิจการดงักลา่ว 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการของบริษัททีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท 

-ไมม่ี- 


