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ท่ี CIG 011/2565 

8 สิงหาคม 2565 

      แกไ้ข : ขอ้ความทีป่รบัเปลีย่นตามตวัหนงัสอืสนี  า้เงนิ 

เรือ่ง แจง้มติการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2565 เรือ่ง การแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ การออกและเสนอขายหุน้
สามัญและหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การเพิ่มทุนจดทะเบียน  
การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ การออกหุน้กู ้และการก าหนดวนั เวลา 
สถานท่ี และระเบียบวาระการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 (แกไ้ข) 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. สารสนเทศรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย์ในหุน้สามัญของบริษัท อิมแพ็ค กรีน ยูทิลิตี ้โฮลดิง้ จ ากัด จากนาย 

    สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ และ/หรือ กิจการที่เก่ียวขอ้งโดยที่มีนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท ์เป็นผู้มีอ  านาจ  

    ควบคมุ หรอื เป็น Ultimate Shareholder (“กลุม่ผูถื้อหุน้เดิม”) 
2. สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 

3. สรุปรายละเอียดที่ส  าคญัของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้  
4. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 

 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7  
ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดยที่ประชมุไดม้ีมติอนมุตัิเรือ่งส  าคญั ดงันี ้
 

1. มีมติรบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2565  

2. มีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 เพือ่พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทเขา้ใหม ่
5 ทา่น โดยมีรายนามและต าแหนง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายบนัเจิด จรยิานกิุจา  กรรมการบรษัิท  
2. นายเชิดพงษ์ สริวิิชช ์  กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ  
3. นายบรรณชั นาคพนัธ ์  กรรมการบรษัิท  
4. นายนววิธ ควุานนัท ์  กรรมการบรษัิท  
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5. นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรอืง               กรรมการบรษัิท 

โดยที่หลงัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ขา้งตน้ บริษัทจะมีกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 12 

ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. พลต ารวจเอกปรุง บญุผดงุ    ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2. นายอารยี ์พุม่เสนาะ             กรรมการบรษัิท 

3. นายทวีศกัดิ ์หวงัก่อเกียรติ     กรรมการบรษัิท 

4. นายธีระ พุม่เสนาะ                กรรมการบรษัิท 

5. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ         กรรมการบรษัิท 

6. นายทรงพล อนันานนท ์        กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 

7. นายนฎิศวร ์รอดเพชร           กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 

8. นายบนัเจิด จรยิานกิุจ          กรรมการบรษัิท 

9. นายเชิดพงษ์ สริวิิชช ์           กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 

10. นายบรรณชั นาคพนัธ ์         กรรมการบรษัิท 

11. นายนววิธ ควุานนัท ์            กรรมการบรษัิท 

12. นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรือง         กรรมการบรษัิท 

 

3. มีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งหนึง่ (“บริษัทย่อย”) ซึ่งถือหุน้โดยบริษัทไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 99.99 ของทนุ
จดทะเบียนฯ โดยใชช่ื้อว่า “บริษัท ซีไอจี ยทูิลิตี ้แอนด ์อินฟราสตรคัเจอร ์จ ากดั” หรอืช่ืออื่นที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร เพื่อเขา้ลงทนุในโครงการ และ/หรือ ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัสาธารณปูโภค (Utilities) และโครงสรา้งพืน้ฐาน 
(Infrastructure) และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูพ้ิจารณาในรายละเอียดการเขา้ท าธุรกรรมของบรษัิท
ย่อยดังกล่าวเพื่อเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบริษัท อิมแพ็ค กรีน ยูทิลิตี้ โฮลดิ้ง จ ำกัด (“กิจกำรเป้ำหมำยฯ” 
หรือ “IGU”) จำกนำยสุรเชษฐ์ ชัยปัทมำนนท์ และ/หรือ กิจกำรที่ เกี่ยวข้องโดยที่ มีนำยสุรเชษฐ ์           
ชัยปัทมำนนท ์เป็นผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือเป็น Ultimate Shareholder (“กลุ่มผู้ถอืหุ้นเดิม”) 
 

4. สืบเนื่องจากมติอนุมัติใหจ้ัดตัง้บริษัทย่อยและเขา้ท าธุรกรรมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหบ้ริษัท 
ด าเนินการจัดท ารายงานและเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการท ารายการของบริษัทต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วัน นับแต่วันแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 
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5. มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย          
หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

5.1  ออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราสว่นหุน้สามญัเดิม 1 
หุน้เดิมต่อ 2 หุน้สามญัออกใหม ่ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยก าหนดราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.50 บาท ตามมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งบริษัทจะน าเงินที่ได้รบัจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
ดงักลา่วมาใชเ้พื่อเป็นเงินทนุส ารองส าหรบัการช าระหนีส้ถาบนัการเงินและการใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใน
กิจการ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยในอนาคต ซึง่หมายความรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเฉพาะ
การลงทนุใน (1) ธุรกิจดา้นสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพืน้ฐาน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจ
ภายใตห้่วงโซ่อปุทานความเย็น (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management); (3) ธุรกิจการ
ก่อสรา้งพรอ้มการสนบัสนุนทางการเงินโครงการฯ (Engineering Procurement and Construction with 

Financing); และ (4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการกอ่สรา้งและการสนบัสนนุทางการเงินภายใตก้ลยทุธก์าร
สรา้งระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบวงจร ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 

 

ผูถื้อหุน้เดิมแตล่ะรายสามารถจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวข้า้งตน้ได ้
(Oversubscription) แต่จะไดร้บัการจัดสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้  ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุ
เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในรอบแรกแลว้ 
บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เหลือดงักลา่ว ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม
สดัสว่นการถือหุน้เดิม ในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรตามสทิธิ ดงันี  ้ 

1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) ในรอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากบัหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะ
จดัสรรหุน้ที่เหลือดงักลา่วใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักลา่วทัง้หมดทุก
รายตามจ านวนทีแ่สดงความจ านงซือ้เกินกวา่สทิธิ  

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Right 

Offering) ในรอบแรกมีจ านวนนอ้ยกว่าหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่
เหลอื ดงักลา่วใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เกินกวา่สิทธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) บริษัทจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน า
สดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ จะได้
เป็นจ านวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รบัจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุน้
จากการค านวณ ให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิง้) ทั้งนี ้จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รบัการจัดสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่อีก ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกิน
กว่าสิทธิแต่ละราย และยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายคณูดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิธิที่
จะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ านวน
หุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้หุน้และช าระคา่จอง
ซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามวิธีในขอ้ (ข) นีจ้นกระทั่ง
ไมม่ีหุน้เหลอืจากการจดัสรร 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ( Right 

Offering) การจองซือ้เกินกวา่สทิธิ (Oversubscription) ตามหลกัเกณฑข์า้งตน้แลว้ ใหด้  าเนนิการลดทนุจด 

ทะเบียนของบรษัิท โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีคงเหลอืจากการเสนอขายทิง้ 

5.2 พิจารณาก าหนดใหว้นัที่ 23 กนัยายน 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
(Record Date) และก าหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้
ในระหว่างวนัที่ 10 – 21 ตุลาคม 2565 ทัง้นี ้การก าหนดสิทธิดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอน และขึน้อยู่กับ
การไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

5.3 พิจารณ ามอบอ านาจแก่คณ ะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ดงักลา่ว 
ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณาก าหนดเง่ือนไข หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหมท่ี่จะจดัสรรแก่ผูถื้อหุน้เดิม วนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่  อัตราส่วนการเสนอขาย
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ส าหรบัการเสนอขายหุน้ (กลา่วคือ อตัราสว่นหุน้สามญัเดิมตอ่หุน้สามญัที่ออกใหม่) ราคาเสนอขาย
และการค านวณราคาเสนอขายส าหรบัการเสนอขายหุน้ วิธีการจัดสรรหุน้ที่มีการจองซือ้เกินกว่า
สิทธิ ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหลกัทรพัย ์

2) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนาม แกไ้ข เพิ่มเติม และรบัรองเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้
ด าเนินการอนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมข่า้งตน้ 

3) การลงนามในแบบค าขออนุญาตการขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด  ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ
เจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจน
การน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท
ไดท้กุประการ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทภายใตเ้ง่ือนไขทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

4) การจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

5) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้ร ับมอบอ านาจช่วงในการ 
ด าเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

6) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุ เพื่อใหก้ารด าเนินการตามที่ระบไุวข้า้งตน้ส าเรจ็ลลุว่ง 

6. มีมติอนุมตัิใหน้  าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กู้
แปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

6.1  ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวนไม่เกิน 864,788 หน่วยราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วย
หุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 864,788,000 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่มี
สิทธิไดร้บัการจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยก าหนดอตัราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุน้กู้แปลง
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สภาพสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้1,000 หุน้ ราคาใชส้ทิธิแปลงสภาพ 1.00 บาทตอ่หุน้ ทัง้นี ้ราคาและ
อตัราแปลงสภาพดงักลา่วเป็นราคาที่สงูกวา่ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ และอาจเปลีย่นแปลงได้
อนัเนื่องจากการปรบัราคาแปลงสภาพตามเง่ือนไขที่จะไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิต่อไป ซึ่งบรษัิทจะน า
เงินท่ีไดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วมาใชเ้พื่อเป็นเงินทนุส ารองส าหรบัการช าระ
หนีส้ถาบนัการเงินและการใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในกิจการ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ย่อยในอนาคต ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการลงทุนใน (1) ธุรกิจดา้นสาธารณูปโภคและ
โครงสรา้งพืน้ฐาน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภายใตห้่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain 

Logistic and Supply Chain Management); (3) ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงิน
โครงการฯ (Engineering Procurement and Construction with Financing); และ (4) ธุ รกิจอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการก่อสรา้งและการสนบัสนนุทางการเงินภายใตก้ลยทุธก์ารสรา้งระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่
ครบวงจร สรุปรายละเอียดที่ส  าคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัสว่นการถือหุน้ ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2 

ทัง้นี ้โดยใหจ้ดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวนไม่เกิน 864,788 หนว่ย ดงักลา่วทัง้จ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) (โดยไม่นบัรวมหุน้ในสว่นที่จองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในข้อ 5) ใน
อตัราสว่นการจัดสรร 1,000 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากมีเศษจากการค านวณใหต้ดัทิง้ทุก
กรณี โดยผูถื้อหุน้ของบรษัิทรายใดที่ถือหุน้ต ่ากว่า 1,000 หุน้ จะไม่มีสทิธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสิทธิ
ได ้(แต่สามารถจองซือ้เกินสิทธิของตนได้) และผูถื้อหุน้เดิมที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรสามารถจองซือ้หุน้กู้
แปลงสภาพตามสทิธิ นอ้ยกว่าสทิธิ หรือเกินสทิธิของตนได ้หรอืสละสทิธิไมจ่องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ ที่เสนอ
ขายในครัง้นีก็้ได ้โดยบรษัิทจะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ตามสทิธิจนครบถว้นก่อน หาก
มีหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลอืจากการจดัสรรตามสทิธิ บรษัิทจะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพสว่นท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ที่จองซือ้และช าระเงินคา่หุน้กูแ้ปลงสภาพเกินสทิธิของตนจนกวา่จะไมเ่หลอืหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลอืใหจ้ดัสรร 
ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

 

1) ในกรณีที่จ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนมีจ านวนมากกวา่จ านวน
หุน้กูแ้ปลงสภาพสว่นท่ีเหลอืดงักลา่ว ใหจ้ดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพสว่นท่ีเหลอืในระหวา่งผูถื้อหุน้เดิมที่
ไดจ้องซือ้เกินสิทธิของตน ตามสดัสว่นการถือหุน้สามญัเดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินสิทธิแต่ละราย 
โดยการจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวใหด้  าเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือให้
จดัสรร 
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2) ในกรณีที่จ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนมีจ านวนนอ้ยกวา่จ านวน
หุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนที่เหลือดงักลา่ว ใหจ้ดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ได้
จองซือ้เกินสทิธิและช าระเงินคา่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพทกุราย 

 

6.2  พิจารณาก าหนดใหว้นัที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
(Record Date) และก าหนดวนัจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้
ในระหวา่งวนัท่ี 7 – 21 พฤศจิกายน 2565 ทัง้นี ้การก าหนดสทิธิดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อน และขึน้อยูก่บั
การไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

6.3  พิจารณ ามอบอ านาจแก่คณ ะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหม่
ดงักลา่ว ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) ก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอ
ขายหลายคราว ซึง่รวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัที่ออกหุน้กู้
แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไวข้องหุน้กู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จ านวนหุน้สามัญเพื่อรองรบัการ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบีย้ การค านวณและวิธีการช าระดอกเบีย้ ราคาแปลง
สภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วัน
สิน้สดุของการใชส้ิทธิแปลงสภาพ วิธีการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืการก าหนดเหตกุารณท์ี่บริษัทฯ 
ตอ้งออกหุน้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เง่ือนไขการปรบัสิทธิ
แปลงสภาพ 

2) เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนามสลกัหลงั และรบัรอง เอกสารสญัญา ค าขออนญุาต ค าขอ
ผอ่นผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงานผลการขาย และเอกสารตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบั
การออกเสนอขายและจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกเพื่อรองรบัการ
ใชส้ิทธิแปลงสภาพของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดตอ่ การยื่น การแกไ้ข การเพิ่มเติม การ
ลงนามในค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู รายงานผลการขาย และเอกสาร
ตา่ง ๆ ต่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทย บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หนว่ยงานราชการ และ/หรอื
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หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ การน าหุน้สามญัเพิ่มทนุจากการใช้
สทิธิแปลงสภาพเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

3) การแตง่ตัง้และมอบหมายบคุคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการ ด าเนินการ
ตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
เพื่อใหก้ารด าเนินการตามที่ระบไุวข้า้งตน้ส าเรจ็ลลุว่ง 

7. มีมติอนุมัติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทอีกจ านวน 1,297,182,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 432,394,341 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญ
จ านวน 864,788,682 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,729,577,023 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
3,459,154,046 หุน้ โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,594,365,364 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัจ านวน 1,729,577,364 หุน้ และหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจ านวน 864,788,000 
หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ทัง้นี ้รายละเอียดการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บรษัิท รวมถึงการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ปรากฏตามแบบรายการเพิ่มทนุ (F 53-4) สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 

รวมถึงมีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอื
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท โดยใหม้ีขอ้ความดงัตอ่ไปนี ้ 

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน จ านวน  1,729,577,023 บาท  (หนึง่พนัเจ็ดรอ้ยยี่สบิเกา้ลา้นหา้แสน 

        เจ็ดหมื่นเจ็ดพนัยี่สบิสามบาท) 

  แบง่ออกเป็น         3,459,154,046 หุน้  (สามพนัสีร่อ้ยหา้สบิเกา้ลา้นหนึง่แสนหา้ 

        หมื่นสีพ่นัสีส่บิหกหุน้) 

  มลูคา่หุน้ละ          0.50  บาท  (หา้สบิสตางค)์ 

  โดยแยกออกเป็น: 
  หุน้สามญั         3,459,154,046 หุน้  (สามพนัสีร่อ้ยหา้สบิเกา้ลา้นหนึง่แสนหา้ 

        หมื่นสีพ่นัสีส่บิหกหุน้)  

  หุน้บรุมิสทิธิ    -        หุน้  ( - )” 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทหรอืบคุคลที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดเง่ือนไข
และรายละเอียดในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทนุดงักลา่ว ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค าหรอืขอ้ความในค า
ขอจดทะเบียน รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงให้มีอ  านาจ
ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุของ  บริษัทตอ่กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
 

8. มีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจด
ทะเบียนจ านวน 2,594,365,364 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

8.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,729,577,364 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 864,788,682 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิม 1 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้สามญัออก
ใหม ่ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท ตามมลูค่า
ที่ตราไว ้

8.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวนรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 
864,788,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทคิดเป็นจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท จ านวนไม่เกิน 
864,788 หนว่ยราคาเสนอขาย 1,000 บาทตอ่ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูคา่ที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 
864,788,000 บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยก าหนด
อตัราสว่นการแปลงสภาพ 1 หนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้1,000 หุน้ ราคาใชส้ทิธิ
แปลงสภาพ 1.00 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้ราคาและอตัราแปลงสภาพดงักลา่วเป็นราคาที่สงูกว่าราคาตลาดของ
หุน้สามญัของบริษัทฯ และอาจเปลี่ยนแปลงไดอ้นัเนื่องจากการปรบัราคาแปลงสภาพตามเง่ือนไขที่จะได้
ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิตอ่ไป 

9. มีมติอนมุตัิใหน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิวงเงินการออกและเสนอขายหุน้
กูจ้  านวน 6,000 ลา้นบาท (หกพนัลา้นบาท) (หรอืมลูคา่เทียบเทา่ในเงินสกลุอื่น) โดยมีรายละเอียดเบือ้งตน้ของหุน้กูท้ี่
ขออนมุตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
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ประเภท หุน้กูท้กุประเภท / ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นชนิดระบช่ืุอผูถื้อหรือไมร่ะบช่ืุอผูถื้อ ประเภทดอ้ย
สิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้       
ชนิดทยอยคืนเงินตน้หรอืคืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน หรอืเป็นหุน้กูช้นิด
ไถ่ถอนเมื่อเลกิกิจการ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ 

จ านวนเงินรวมของหุน้กู ้ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทมีทั้งหมดไม่เกิน 6,000 ล้านบาท       
(หกพนัลา้นบาท) (หรอืมลูคา่เทียบเทา่ในเงินสกลุอื่น) ณ ขณะใดขณะหนึง่ 

อาย ุ ตามทีจ่ะก าหนดในแตล่ะคราว โดยขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุน้กู ้

วิธีการเสนอขาย บริษัทจะเสนอขายและจดัสรรทัง้จ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่มีสิทธิไดร้บัการ
จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้ โดยผูถื้อหุน้เดิมรายที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรสามารถจอง
ซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสิทธิ นอ้ยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได ้หรือสละสิทธิ
ไม่จองซือ้หุน้กู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครัง้นีก็้ได ้โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ตามสิทธิจนครบถว้นก่อน หากมีหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือ
จากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่
จองซือ้และช าระเงินค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุน้กูแ้ปลง
สภาพเหลอืใหจ้ดัสรร 

การไถ่ถอนก่อนครบ
อาย ุ

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด และ/หรือ
บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง
และเง่ือนไขของหุน้กูท้ี่จะออกในแตล่ะคราว 

 

ทัง้นี ้ใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิมอบหมายใหค้ณะกรรมการ และ/หรือ 
บคุคลที่คณะกรรมการไดม้อบหมาย มีอ านาจในการก าหนด รายละเอียดและเง่ือนไขอื่น  ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุน้กู ้เช่น การก าหนดช่ือ ลกัษณะการเสนอขายหุน้กู ้จ านวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว 
ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกนั ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ 
วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ รวมถึงการน าหุน้กูด้งักลา่วไป
จดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองแห่งใด  ๆ ตลอดจนให้มีอานาจด าเนินการขออนุญาตกับ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การแต่งตัง้ที่ปรกึษาหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูร้วมถึงการเขา้เจรจา 
ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและ
เก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้
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10. มีมติอนุมัติก าหนดวันประชุมวิสามัญสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2565 ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.  
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บรษัิท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวัดปทุมธานี 12000  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
(Record Date) ในวนัท่ี 22 สงิหาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 18 สงิหาคม 2565 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทและกรรมการอิสระ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน
การถือหุน้ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 1,297,182,682 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม เป็นจ านวน 1,729,577,023 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน  2,594,365,364 
หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ 
ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัและหุน้กู้
แปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูจ้  านวน 6,000 ลา้นบาท (หกพนัลา้นบาท) (หรือ
มลูคา่เทียบเทา่ในเงินสกลุอื่น) 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ  (ถา้มี) 
 

ทัง้นี ้ การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ที่จะมีขึน้ในวนัท่ี 18 สงิหาคม 2565 เพื่อพิจารณาการโอน
กิจการบางสว่นของบรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ใหก้บับรษัิทยอ่ย (บรษัิท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั) ยงัคง
มีขึน้อยูด่งัเดมิ 
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จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

(นายอารยี ์พุม่เสนาะ) 
ประธานกรรมการบรหิาร 
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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

ของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นของ บริษัท อิมแพ็ค กรีน ยูทิลิตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษทั ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CIG”) คร้ังที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 
6 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัทย่อย”) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนฯ เพือ่เข้าลงทุนในโครงการ และ/หรือ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสาธารณปูโภค (Utilities) และโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการบริหาร 
เป็นผู้พิจารณาในรายละเอียดการเข้าท าธุรกรรมของบริษัทย่อยดังกล่าวเพื่อเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของ บริษัท อิมแพ็ค กรีน 
ยูทิลิตี้ โฮลดิง้ จ ากัด (“กิจการเป้าหมายฯ” หรือ “IGU”) จาก นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท ์และ/หรือ กิจการที่เก่ียวข้องโดย
ที่มีนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ เป็นผู้มีอ านาจควบคุม หรือ เป็น Ultimate Shareholder (“กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม”) (“กลุ่มผู้ถือหุ้น
เดิม”) ซึ่งเป็นนิตบิุคคลและบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ความเก่ียวโยงใดๆ กบัผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 9,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเปน็สัดสว่น
ร้อยละ 22.68 ของจ านวนหุ้นทีอ่อกและช าระแล้วของ IGU ในราคาหุ้นละ 25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 225,000,000 บาท 

IGU เป็นนิตบิุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วทั้งสิน้ 396,900,700 บาท (คิดเปน็
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของกิจการเปา้หมายฯ) โดยที่กิจการเป้าหมายฯ มีทรัพย์สินหลักได้แก่ หุ้นสามัญของ 
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“PRIME”) จ านวน 248,062,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.83 โดยกิจการเป้าหมาย
ได้ตีมูลค่าไว้หุ้นละ 1.60 บาท ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวนัที่กิจการเป้าหมายฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท โดย
คิดเป็นจ านวนทุนจดทะเบียนทัง้หมด 396,900,680 บาท 

อนึ่ง ธุรกรรมการซื้อหุ้นและการลงทุนในกิจการเปา้หมายฯ ดงักล่าว (“ธุรกรรมฯ”) ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นัยส าคัญที่เข้าข่ายเปน็การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยส์ิน ลงวันที ่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบยีนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที ่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปฯ”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับร้อยละ 47.28 ของ
สินทรัพย์รวมโดยค านวณจากงบการเงินสอบทานแล้วของบริษทัสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 3 ที่
มีมูลค่า เทา่กับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แตต่่ ากว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดสง่หนังสือเวียนแจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วัน นับแต่วัน
แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดการเข้าท ารายการมีดังนี ้
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สาระส าคัญของการเข้าท ารายการ สามารถสรุปได้ดังนี้  

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  

บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย จะเข้าท าธุรกรรมฯ ภายหลงัจากได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคบัก่อนภายใต้ สัญญาซื้อขายหุ้นของกิจการเป้าหมายฯ เป็นผลส าเร็จ (ถ้ามี) และ/หรือ ได้รับการผอ่น
ผันจากคู่สญัญาฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวา่ธุรกรรมฯ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากได้รับอนุมตัิ
รายการ โดยสามารถขยายเวลาการด าเนินการเข้าท าธุรกรรมไดภ้ายใต้ความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน  

ผู้ซื้อ : บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัทย่อย”) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนฯ 

ผู้ขาย : นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ และ/หรือ กิจการที่เกี่ยวข้อง โดยที่มีนายสุรเชษฐ์ 
ชัยปัทมานนท์ เป็นผู้มีอ านาจควบคุม หรือ เป็น Ultimate Shareholder (“กลุ่ม
ผู้ถือหุ้นเดิม”) 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ ผู้ขาย รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของผู้ขาย 
เป็นนิติบุคคลภายนอก และ/หรือ บุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระจากบริษัทฯ และไม่ได้
เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าท าธุรกรรมการซื้อ-ขายหุ้นของ
IGU ดังกล่ าวจึ ง ไม่ เข้ าข่ายการเป็นรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตามป ระกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศ
รายการเกี่ยวโยงฯ”)  

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ  

บริษัทฯ มีความประสงค์ให้บริษัทย่อย ซึ่งเป็นจัดตั้งใหม่ที่ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 99.99 ของบริษัทฯ เข้าท าการซื้อ
หุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแลว้ของ IGU จ านวน 9,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.68 
ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ IGU ในราคาหุ้นละ 25 บาท คิดเปน็มูลค่ารวมทัง้สิน้ 225,000,000 บาท ซึ่งเป็น บริษทั
ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น บรษิัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นกิจการอื่น (Holding Company) ซึ่งจะท าหนา้ที่พฒันาธุรกิจ 
(Business Development) และ/หรือ เข้าลงทุนในโครงการ (Investment) และ/หรือ เข้าลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ 
สาธารณูปโภค (Utilities) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ  
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3.1. ธุรกิจสาธารณูปโภคและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค 

(Utility Businesses and Innovation Related to Utility)  

ธุรกิจสาธารณูปโภค หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันให้กับ
ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเคหะสถาน ด้วยระบบโครงข่ายเส้นสายต่างๆ ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ (1) โครงข่าย
ด้านธุรกิจพลังงาน ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะธุรกิจไฟฟ้า และการจัดหาพลังงานอ่ืนๆ (2) โครงข่ายด้านธุรกิจการ
ประปา ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ การจัดหาน้ าดิบ การจัดหาน้ าประปา การวางโครงข่ายระบบการระบายน้ า การ
วางโครงข่ายระบบการป้องกันน้ าท่วม และการบ าบัดน้ าเสีย (3) โครงข่ายด้านธุรกิจการก าจัดขยะและของเสีย (4) โครงข่าย
ด้านธุรกิจสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เช่น ระบบการป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น 

3.1.1. โครงข่ายด้านธุรกิจพลังงาน การจัดหาพลังงาน และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 

(Energy and Innovation Related to Energy) 

ธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงาน หมายถึง อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องในการผลิตและการขายพลังงาน รวมทั้งการสกัดน้ ามนั
เชื้อเพลิง, การผลิต, การกลั่น และจ าหนา่ย โดยสังคมยุคใหม่ใชน้้ ามันจ านวนมาก และอุตสาหกรรมพลังงานเปน็ส่วนส าคัญของ
โครงสร้างพืน้ฐาน และการด ารงของสังคมทั่วโลก อุตสาหกรรมพลังงานประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม รวมทั้งบริษทั
น้ ามัน, โรงกลั่นปโิตรเลียม, การขนส่งเชื้อเพลิง และการขายผู้ใชป้ลายทางที่ปั้มน้ ามนั; (2) อุตสาหกรรมแก๊ส รวมทั้งการสกัดแก๊ส
ธรรมชาต ิและการผลิตแก๊สถ่านหิน รวมทั้งการจัดจ าหน่ายและการขาย; (3) อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการผลิตกระแส
ไฟฟ้า, การจ่ายก าลงัไฟฟา้และการขาย; (4) อุตสาหกรรมถ่านหิน; (5) อุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์; และ (6) อุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน  

IGU ในฐานะที่เป็น บรษิัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นกิจการอื่น (Holding Company) จึงมีแผนธุรกิจที่จะลงทนุ
ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทน1 ซึ่งเป็นพลังงานหลากหลายรูปแบบจากแหล่งที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติ หรือได้จากกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองหรือสามารถผลิตเพื่อน ามาใชไ้ด้อย่างไม่จ ากัด พลังงานทดแทนมกั
ถูกมองว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ แต่ในความเป็นจริง มนุษยไ์ดน้ าเอาพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดความร้อน แสงสว่าง การ
คมนาคม และประโยชน์ดา้นอ่ืน ๆ มาเป็นเวลานานแล้ว แตใ่นช่วงประมาณ 500 ปีที่ผา่นมา มนุษยน์ิยมใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
ประเภทน้ ามนั กา๊ซ และถ่านหินมากกว่า อนึ่ง พลงังานทดแทนนัน้ไม่ใช่พลังงานที่ไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แตส่่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอัตราทีต่่ ากว่าเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณ
สูง ท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมมีประสบการณ์เก่ียวกับการลงทุนและ
บริหารจัดการด้านพลังงานมาหลายทศวรรษ โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) พลังงานชีวะมวล (Biomass) 

พลังงานจากน้ า (Water Energy) พลังงานลม (Wind Energy) และพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) 

                                                           

1 พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล อาท ิ ถ่านหิน ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาต ิ ซ่ึงก าลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล ้ อีกทั้งยัง
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมหาศาล ซ่ึงเป็นต้นเหตุท าให้เกิดภาวะเรือนกระจกและปัญหาโลกร้อน โดยทัว่ไปแล้ว พลังงานทดแทนจะหมายถึงพลังงาน
ที่มีอยู่ในธรรมชาติและสามารถใช้ทดแทนพลังงานเดิมได้อย่างไม่จ ากัด ตัวอย่างพลังงานทดแทนที่ส าคัญและมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งพลังงานที่มศัีกยภาพสูง สามารถแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนพลังงานและช่วยลดปัญหามลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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3.1.2. อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับพันธมิตรทางธุรกิจ 2 ณ. ปัจจุบัน IGU ยังไม่มี
แผนการลงทุนพัฒนาธุรกิจและโครงการด้านพลังงานเพื่อบริหารจัดการเองโดยตรง แต่มีแผนที่จะลงทุน 
และ/หรือ บริหารจัดการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ IGU เข้าไปถือหุ้น เช่น PRIME เป็นต้น การลงทุนของ 
IGU จะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้เกิดอุปสงค์ (Demand) ด้านพลังงานใหม่ๆ เช่น การพัฒนาธุรกิจ
ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะพัฒนานวัตร
กรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดอุปทาน (Supply) ด้านพลังงานที่มีศักยภาพสูงขึ้นและต้นทุนต่ าลง เช่น ระบบการ
เก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ (Energy Story System: ESS) พลังงานจากไฮโดรเจน หรือ นิวเคลียฟิวชั่น 
เป็นต้น ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการประหยัดพลังงาน  
(Energy Management and Demand Side Management) 

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System : EMS) คือ การประยุกต์ใช้ระบบจัดการข้อมูลที่ทันสมยั 
โดยจะรวบรวมข้อมูลตา่งๆ ซึง่จะช่วยในการท างานเพื่อที่จะบริหารการใช้พลังงาน และคา่ใช้จ่ายพลังงาน ระบบการจดั
การพลังงานประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ การวัด การจัดการข้อมูล และการควบคุม ระบบการจัดการพลังงานจะ
มีขอบเขตตั้งแต่ที่ใช้คนแบบง่าย ไปจนถึงระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม 

การใช้งานระบบการจัดการพลงังาน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกส่วนที่มีการใช้พลงังาน เช่น ภาคอุตสาหกรรม 
การที่อยู่อาศัยโดยปัจจยัที่ท าให้ระบบการจัดการพลังงานสามารถด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธผิล คือ ระบบการตรวจติดตาม
และการตั้งเปา้หมายที่จะต้องจดัเตรียมข้อมูลให้สัมพันธ์กับผู้ใช ้ เพื่อให้เกิดความพร้อมของผู้ใช้ และท าให้ผู้ใชส้ามารถตัดสินใจ
ได้ง่าย เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการผลิต การใช้พลังงาน และข้อจ ากัดในการปฏิบัตงิาน 

ประโยชน์ของระบบการจัดการพลังงานมีประโยชน์กับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น (1) เจ้าของกิจการ โดยการใช้ระบบการ
จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธผิลซึ่งจะสามารถท าก าไรให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างมาก ช่วยลดคา่ใช้จ่ายได้มากกว่า 25%; (2) 

ผู้บริหาร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีสามารถลดคา่ใช้จา่ยพลงังานของทั้งโรงงาน ซึ่งระบบการจัดการพลังงานจะเป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า น้ ามนัเตา อากาศอัด และน้ าทั้งหมดของโรงงาน; (3) ผู้ควบคุม ระบบการจัดการพลังงาน
จะแสดงแนวโน้มและรายงานตา่งๆ ซึ่งออกแบบส าหรับการตรวจติดตามและวิเคราะห์การใชพ้ลังงานอย่างต่อเนื่อง และ (4) 
ผู้ปฏิบัตงิาน ระบบการจัดการพลังงานจะลดเวลาในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ช่วยแก้ปัญหาได้ทันที กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมมีพันธมติร
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดบัโลกที่มีประสบการณ์อย่างสงูเก่ียวกับการลงทนุและบริหารจัดการด้านระบบการบริหารจัด

                                                           

2  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง PRIME และ CIG ซ่ึงต่างก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยการเข้าถอืหุ้น IGU ของ CIG 

ส่งผลให้เป็นการเข้าถือหุ้น PRIME ทางอ้อมโดยมี นายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ซ่ึง ณ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ 
PRIME ดังนั้น หาก IGU ด าเนินธุรกิจเดียวกันที่เป็นคู่แข่งกบั PRIME ก็จะส่งผลกระทบให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ดังนั้น เพื่อปอ้งกันปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกลา่วและก่อให้เกิดประโยช์นสูงสุดทั้งสองฝ่าย การเข้าถือหุ้น IGU ของ CIG ซ่ึงส่งผลให้เป็นการเข้าถือหุ้น PRIME ทางอ้อมในครั้งนี้
จึงถือเป็นการเริ่มต้นเป็นพันธมิตรทางธรุกิจ โดย IGU จะมีนโยบายที่ชัดเจน ณ ปัจจุบันวา่จะไม่ท าธุรกิจในรูปแบบผลิตไฟฟ้าเพื่อขาย (GENCO) โดยตรงที่ต้อง
แข่งขันกับ PRIME ทั้งนี้ PRIME จะประกอบธุรกิจ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1และ IGU จะประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นกจิการอื่น (Holding Company) ซ่ึงจะท า
หน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Business Development) และ/หรือ เข้าลงทุนในโครงการ (Investment) และ/หรือ เขา้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบั สาธารณูปโภค 
(Utilities) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
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การพลังงานซึ่งเปน็ธุรกิจที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทฯ โดยเฉพาะระบบการท าเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นระบบที่ใช้
พลังงานมากเปน็อันดบัต้นๆ ของโลก 

อย่างไรก็ดี ระบบปรับอากาศรปูแบบใหม่ๆ เป็นระบบทีท่ าให้เกิดการประหยัดพลังงานเปน็อันดับต้นๆ เช่น คูลลิ่งทาว
เวอร์ (Cooling Tower) เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) ระบบปรบัอากาศในอาคาร (Air Conditioner) ระบบหล่อเย็นด้วยน้ าแบบ
ครบวงจรเป็นระบบที่ใช้ไฟฟา้ในช่วงกลางคนื (ค่าไฟฟ้าต่ า) ไปผลิตน้ าแข็งเพื่อน ามาใช้เป็นระบบเครื่องปรับอากาศในตอน
กลางวัน (คา่ไฟฟา้แพง) นอกจากนี้ การออกแบบระบบประหยัดพลังงานส าหรับอาคารและโรงงาน  อาคารประหยดั
พลังงาน และ บริการบ ารุงรักษา การทดสอบการใช้งานของระบบ และการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพจึงจะเปน็ธุรกิจใหม่ที่ 
บริษัทฯ สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมให้กับกลุ่มลูกค้าประเภทโรงงานอุตสหกรรมขนาดใหญ่ และพวก Cold Chain 

Technology เป็นตน้ 

3.1.3. ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Water Utilities and Water Management) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ าในแหล่งน้ าของแต่ละพื้นที่ ท าให้เกิดความเสี่ยงที่ปริมาณ
น้ าไมพ่อเพียงต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ดังนั้น ธุรกิจเก่ียวกับการจัดหาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างยัง่ยนื 
(Sustainable Water Utilities and Water Management) จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดความเสี่ยงด้านน้ าด้วยการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ รวมถึงการลดการใช้น้ าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้้ าในกระบวนการผลิตและสนิค้า และการ
บ าบดัน้ าทิ้งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานก าหนด พร้อมทั้งติดตามปริมาณและคุณภาพ รายงานอุบัติการณ์ สอบสวนสาเหตุ แก้ไข 
และก าหนดเปา้หมายลดการปลอ่ยน้ าทิ้งออกสู่ภายนอกให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถน าน้ าเสียผ่านการบ าบัดกลบัมาใชง้าน อีก
ทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศที่เก่ียวข้องกับแหล่งน้ า และสนับสนนุน้ าให้ชุมชนและเกษตรกรรม พร้อมกับพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรที่ปฏบิัติงานดา้นน้ า ภายใต้กลุ่มพันธมิตรของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีทั้งผู้ลงทุน ผู้ผลิต และผู้จัดจ าหน่ายน้ าประปา และ
ธุรกิจบ าบัดน้ าเสียจึงเป็นอีกหนึง่ธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของ ธุรกิจเกี่ยวกับสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Sustainable Eco-

Industrial Park) 

3.2. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อการจัดการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน (Electric Vehicles for 

Logistic and Supply Chain Management); 

ภายใต้ต้นทนุพลังงานฟอสซิลที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ ามันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเปน็แหล่งพลังงานหลักของ
ยานพาหนะส่งผลกระทบให้ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มสูงขึน้อย่างมนีัยส าคัญ และเปน็เหตุผลหลักทีท่ าให้ราคาสนิค้าและบริการขยบั
ปรับแพงขึ้นทัว่ประเทศและทั่วโลก เกิดเป็นวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติห่วงโซ่อุปทาน ทัง้หมูแพง สินคา้อุปโภคบริโภคแพง ผูค้้า
ปลีกค้าสง่ ร้านอาหาร ร้านขายอาหารส าเร็จรูป ประกอบกับปัจจุบนันานาประเทศทั่วโลกตา่งให้ความสนใจกับปัญหาด้านพลัง
งานและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการสะสม
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถกูปล่อยออกมาโดยยานยนตส์ันดาปภายใน จึงน าไปสู่การก าหนดแนวทางการบรรเทาปัญหา
ดังกล่าว โดยแนวทางหนึ่งที่มีความส าคัญ คือ การเพิ่มปริมาณการใช้ยานยนตไ์ฟฟ้า ซึ่งได้กลายมาเป็น แนวโน้มกระแสโลกที่
ประเทศต่างๆ 

https://www.mcenergy.co.th/cooling-tower
https://www.mcenergy.co.th/cooling-tower
https://www.mcenergy.co.th/cooling-tower
https://www.mcenergy.co.th/air-cooled-chiller
https://www.mcenergy.co.th/air-cooled-chiller
https://www.mcenergy.co.th/
https://www.mcenergy.co.th/
https://www.mcenergy.co.th/energy-saving
https://www.mcenergy.co.th/energy-saving
https://www.mcenergy.co.th/energy-saving
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ภายใต้กลุ่มพันธมิตรของกลุ่มผูถ้ือหุ้นเดิม ซึ่งมีทั้งผู้ลงทุน ผูผ้ลติ และผู้จัดจ าหน่ายยานยนต์ ตลอดถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับ
ยานยนต์ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกพรอ้มการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินทั้งระดบัประเทศ
และระดับภูมิภาค IGU จึงไดม้ีแผนร่วมกับประธานสมาคมการขนส่งแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมพัฒนาธุรกิจยานยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าเพื่อการจัดการขนสง่และห่วงโซ่อุปทาน (Electric Vehicles for Logistic and Supply Chain Management) ขึ้น โดย 
IGU มีแผนที่จะเป็นผู้สนับสนุนหลักในด้านการจัดหาแหลง่พลังงานทดแทนเพื่อยานยนตพ์ลังงานไฟฟา้ดังกลา่ว 

3.3. ธุรกิจเกี่ยวกับสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Sustainable Eco-Industrial Park); 

หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีหลักการที่ส าคัญส าหรับใช้เปน็กลยุทธ์และแนวทางในการพฒันา ทัง้นี้การพฒันา
อุตสาหกรรมแต่ละพื้นที่จะต้องพิจารณาความเหมาะสมตามบรบิทของพื้นที ่ เช่น ประเภทอตุสาหกรรมของพื้นที่ ชุมชนและ
สังคมโดยรอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ เพื่อพิจารณาประยุกต์ใช้หลักการให้เหมาะสม 

3.3.1. หลักการในการวางแผน 

การรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบธรรมชาติ (Integration into Natural System) 

 ท าการเลือกท าเลที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม (Eco Industrial Park; EIP) โดยท าการประเมินถึง
ความสามารถในการรองรับด้านนิเวศวิทยา ซึ่งหมายถึงระดบัการใช้ประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ที่ระบบ
นิเวศจะแบกรับได้โดยไม่เกิดการสูญเสียสมดุลทางธรรมชาต ิ แล้วจึงท าการออกแบบก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดด้านความสามารถในการรองรับดังกล่าว 

 ท าการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นให้เหลือน้อยที่สุด โดยการบูรณาการนิคม
อุตสาหกรรมให้ผสมผสานเข้ากนักับภูมิทัศน์ท้องถิน่ ค่าก าหนดต่างๆ ของระดบัน้ าอุทกศาสตร์ และ
ระบบนิเวศ 

 ท าการลดการมสี่วนในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนให้เหลือน้อยที่สุด เชน่ การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เป็นต้น 

3.3.2. ระบบพลังงาน (Energy Systems) 

 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานให้อยู่ในระดับสูงสุดด้วยวิธีการออกแบบและฟื้นฟูอาคารสถานที่ การใช้
ระบบพลังงานร่วม การจัดล าดบัการใช้พลังงานอย่างเปน็ระบบ (energy cascading) โดยการน าความ
ร้อนเหลือใช้จากกระบวนการผลิตแรกไปใช้กับอีกกระบวนการผลิตถัดไป และวธิีอื่นๆ 

 เพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลงังานให้สูงขึ้นจากการเชื่อมต่อการไหลเวียนของพลังงานระหว่างโรงงาน 
(inter-plant energy flows) 

 ใช้แหล่งพลังงานทางเลือกต่างๆ อย่างแพร่หลาย 

  



หน้า 19 ของ 71 หน้า 

3.3.3. การจัดการการไหลเวียนของวัสดุและการจัดการของเสียส าหรับสถานที่ในบริเวณทั้งหมดของนิคม
อุตสาหกรรม (Material Flow and Waste Management for the Whole Site) 

 ให้ความส าคัญกับการผลิตที่สะอาด (cleaner production) และการป้องกันมลพิษ (pollution 

prevention) โดยเฉพาะสสารที่เป็นพิษ 

 ค้นหาหนทางในการน าวัสดุมาใช้ซ้ าและน ามาใช้ใหม่ในกลุ่มธุรกิจของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ 

 ลดความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัสดุที่มีพิษโดยการเลือกใช้วัสดุอื่นทดแทนและโดยการบ าบัดของเสียร่วมกัน
ในระดับโรงงาน 

 เชื่อมโยงผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมเข้ากับบริษัทอ่ืนๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคโดยรอบในฐานะ
ของผู้บริโภคและผู้ก่อก าเนิดผลิตภัณฑ์พลอยได้ผ่านการแลกเปลี่ยนทรัพยากร และเครือข่ายการ
หมุนเวียนน าเอาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ 

3.3.4. ทรัพยากรน้ า (Water) 

 ออกแบบผังการไหลของน้ าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและลดมลพิษผ่านกลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้อธิบายไว้ส าหรับ
พลังงานและวัสดุ  เช่น การจัดล าดับการใช้น้ าที่มีระดับคุณภาพน้ าที่แตกต่างกันอย่างเป็นระบบ  เป็นต้น 

3.3.5. การจัดการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective EIP Management) 

 คงรักษาไว้ซึ่งการผสมผสานของบริษัทต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลผลิตพลอยได้ 
ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 สนับสนุนการปรับปรุงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละบริษัทและนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดใน
ภาพรวม 

 ใช้งานระบบสารสนเทศที่มีการบริการที่ครอบคลุมในระดับนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการสื่อสาร
ระหว่างบริษัทต่าง ๆ เพื่อแจ้งสมาชิกให้ทราบเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในท้องถิ่น และเพื่อให้
ทราบถึงผลตอบรับเกี่ยวกับสมรรถนะและประสิทธิภาพของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ 

3.3.6. การก่อสร้างและฟื้นฟูสภาพ (Construction and Rehabilitation) 

การก่อสร้างอาคารใหม่หรือการฟื้นฟูอาคารที่ก่อสร้างแล้วให้ด าเนินงานตามวิธีการปฏิบัติงานเพื่อสิ่งแวดลอ้ม
ที่ดีเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ รวมถึงการหมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ า และการ
พิจารณาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของวัสดุและเทคโนโลยีที่ใช้ 

3.3.7. การบูรณาการกับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม (Integration into the Host Community) 

 เสาะหาโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสังคมผ่านการฝึกอบรมและ
โครงการเรียนรู้ การพัฒนาธุรกิจชุมชน การสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับพนักงาน และการวางผังเมืองร่วมกัน 
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3.3.8.  หลักการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมย่อยสู่ระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

กล่าวโดยสรุปอีกนัยหนึ่งได้วา่ จากแนวทางการปิดวงจร (close loop) สามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมย่อยต่างๆ สู่ระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศด้วยหลักการ 

1) การสร้างดุลยภาพของสารขาเข้าและขาออกกับความสามารถในการรองรับได้ของระบบนิเวศวิทยาด้วยการ 

 ปิดวงจรการไหลของทรัพยากร (close loop) ผ่านการน ากลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการแปรใช้ใหม่ 
 ลดภาระทางสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการร่ัวไหลของวัตถุดิบ หรือพลังงาน 

 หลีกเลี่ยง หรือลดปริมาณการสร้างและการขนส่งขยะมีพิษและขยะอันตราย เพื่อลดปริมาณกากของเสียที่
เกิดขึ้น 

2) การปรับปรุงเชิงวิศวกรรมของพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้วย 

 การเพิ่มประสิทธิภาพของวัตถุดิบและพลังงาน 

 การปรับปรุงการออกแบบ (redesign) กระบวนการเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานลง 
 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ใช้ หรือท าการปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้

วัตถุดิบ 

 ความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในขณะเดียวกันกับการลดปริมาณภาระทางสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด
ท าน้อยได้มาก (Do more with less) 

 การมองกากของเสียที่เกิดขึ้นเสมือนผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการตลาดในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทตนเอง 

3) การแลกเปลี่ยนกัน เชื่อมโยง หรือร่วมมือกันระหว่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 

กิจกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมและเครือข่ายสามารถเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเริ่มจากการที่
องค์กรได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎหมาย  การประยุกต์ใช้หลักการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร (reduce) การใช้ซ้ า (reuse) 

และการน ากลับมาใช้ใหม่ (recycle)  และการพัฒนาระบบและเครื่องมือการจัดการจนสามารถเข้าสู่การพัฒนาสู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่มีประสิทธิภาพจนกระทั่งเต็มรูปแบบ โดยการเกิดเครือข่ายที่ประสานในกิจกรรมเหล่านี้อาจเกิดได้ภายในองค์กร 
เพื่อนบ้านภายในนิคมอุตสาหกรรม หรือนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยสามารถสรุปหลักการเสริมสร้างกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ 
(Sharing Activity) ของ Ed Cohen-Rosenthal 

4) การสร้างความเชื่อมโยงของเครือข่ายในนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ (EID-Eco-Industrial Development) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้วัสดุ และพลังงานอย่างคุ้มค่าด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบก่อนใช้ และด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  การเพิ่มประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณของเสยี
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต หากยังเป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลก าไร และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจอีกด้วย ซึ่งจะ
หมายถึง สังคมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการที่เพิ่มศักยภาพทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจผ่านความร่วมมือในด้านการจัดการ
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ทรัพยากรและพลังงาน อันส่งผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าการด าเนินการตามล าพัง ดังนั้น นิคมอุตสาหกรรมเชิ งนิเวศจะ
แตกต่างจากนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป 

3.4. ธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (Environment Remediation)  

ธุรกิจมีความเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งในฐานะผู้สร้างผลกระทบและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตส่วนใหญ่มักเป็นทรัพยากรที่มาจากธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด แต่สวนทางกับความต้องการใช้ทรัพยากรที่มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องและเมื่อวิเคราะห์ตามห่วงโซ่คุณค่าแล้ว จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจอย่างมาก ตั้งแต่การ
ผลิตสินค้าและบริการ การขนส่งหรือส่งมอบสินค้า การตลาดและการขายสู่ผู้บริโภค ไปจนถึงการใช้สินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคเองก็ล้วนเก่ียวข้องกับ การใช้พลังงาน การใช้น้ า การสร้างของเสียและมลพิษ รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทุก
ธุรกิจที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่างก็เกี่ยวข้องกับการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ซึ่งนอกจาก IGU จะท าหน้าที่เป็นผู้พัฒนาสิ่ง
เหล่านั้นแล้วยังมีบริการให้ค าปรึกษาแก่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ใน  ระบบนิเวศ (Ecosystem) ของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมให้มีความ
ตระหนักในเร่ืองขอกงการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

อย่างไรก็ดี โดยสรุป IGU ได้รับมอบหมายจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมให้เป็นผู้พัฒนาธุรกิจ และ/หรือ ร่วมลงทุน (บางส่วนหรือ
ทั้งหมด) ในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสาธารณปูโภค (Utilities) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ทั้งหมด
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย3 (Exclusive Basis) ของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้การสนับสนุนทั้งในดา้นเงนิทุนและความรู้
ความสามารถด้านอ่ืนๆ จากกองทุนส่วนบุคคล (Private Equity Fund) ของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม 

4. การค านวณขนาดรายการ  

การค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์ได้มาจ าหนา่ยไป แสดงไดด้ังนี้ 

หลักเกณฑ ์ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ (ร้อยละ) 
1. เกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิ (NTA)  

(NTA ของเงินลงทุน x สัดส่วนท่ีได้มา) 
NTA ของบริษัท 

= 901//190.37 2/ 

= 47.28% 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิ  
 

(ก าไรสุทธิของเงินลงทุน x สัดส่วนที่ได้มา) 
ก าไรสุทธิของบริษัท 

ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจาก CIG ไม่มี
ก าไรสุทธิ 

3. เกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน  มูลค่ารายการไดม้า 
สินทรัพย์รวมของบริษัท 

=  225.00/902.492/ 

=  24.93% 

4. เกณฑ์มลูค่าของหลักทรัพย์  จ านวนหุ้นทุนท่ีบริษัทออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย ์

จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัท 

ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากไมม่ีการ
ออกหุ้นเพื่อซื้อสินทรัพย ์

หมายเหตุ: 1/ ค านวณโดยใช้งบการเงินเสมือนของ IGU ตามการจดทะเบียนจัดต้ังกิจการเป้าหมายฯ ตามมติผู้ถือหุ้นของกิจการเป้าหมายฯ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 (ดูข้อ 5.1.5) โดย
การประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชี (รายละเอียดตามข้อ 6.2.1) 

 2/ ค านวณโดยใช้งบการเงินรวมส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

  

                                                           

3 ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement: SHA) จะมีการระบปุระเด็นเร่ืองการให้สิทธิในการลงทุนนี้ (Exclusivity) อย่างชัดเจน 
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ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกิจการเป้าหมายฯ จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยในคร้ังนี้เข้าข่ายเปน็รายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป ซึง่ขนาดรายการของธุรกรรมฯ ตามเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ (NTA)  ซึ่ง
เป็นเกณฑ์ที่ไดผ้ลลพัธ์สูงสุด เท่ากับร้อยละ 47.28 และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่
ผ่านมา ซึ่งไม่มีธุรกรรมใดๆ จะท าให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 47.28 ของสินทรัพย์รวมโดยค านวณจากงบการเงินสอบ
ทานแลว้ของบริษัทสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวข้างตน้จงึเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 
3 ที่มีมูลค่า เท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ ส่งผล บริษัทฯ มีหนา้ที่ต้องจัดท ารายงานและเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการท ารายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดสง่หนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ภายใน 21 วัน นบัแต่วันแจง้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา  
5.1. บริษัท อิมแพ็ค กรีน ยูทิลิตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด 

5.1.1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท อิมแพ็ค กรีน ยูทิลิตี้ โฮลดิ้ง จ ากัด 

วันท่ีก่อตั้งบริษัท : 26 กรกฎาคม 2565 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105565120992 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 1 อาคารทีพี แอนด์ ดี ช้ันที่ 17 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นกิจการอื่น (Holding Company) เพื่อ
พัฒนาธุรกิจ และ/หรือ เข้าลงทุนในโครงการ และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับสาธารณูปโภค (Utilities) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 

ทุนจดทะเบียน : 396,900,700.00 บาท 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว : 396,900,700.00 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 10.00 บาท 

มูลค่าหุ้นท่ีช าระแล้วหุ้นละ : หุ้นละ 10.00 บาท 

จ านวนหุ้น : 39,690,070 หุ้น 

5.1.2. รายชื่อกรรมการ ณ. วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 

หมายเหตุ  บริษัทฯ มีแผนที่จะส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการใน IGU4 ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  
                                                           

4 คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการจ านวนหก (6) คน ทั้งนี้กรรมการจ านวนสาม (3) คน จะมาจากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก . (กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม) 
(“กรรมการกลุ่ม ก.”) และกรรมการจ านวนสอง (2) คน จะมาจากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข . (CIG และ/หรือบริษัทย่อย) (“กรรมการกลุ่ม ข .”) 
และกรรมการที่เหลือจะมาจากการเสนอร่วมกันของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก . และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. และด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ (“ประธาน
กรรมการ”) โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ส าหรับการมีมติในกรณีใดที่จัดว่า
เป็น “กรณีส าคัญ” ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ มติคะแนนเสียงข้างมากจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงจากกรรมการกลุ่ม ก. อย่างน้อยหนึ่ง (1) เสียง และ
กรรมการกลุ่ม ข. อย่างน้อยหนึ่ง (1) เสียง 
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5.1.3. รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าท ารายการ ณ. วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 39,690,068 99.99 

2. นางสาวปาหนัน เหร็นเส็บ 1 0.00 

3. นายวิทวัส แซ่ลิ้ม 1 0.00 

รวม 39,690,070 100.00 

5.1.4. รายชื่อผู้ถือหุ้นหลังการเข้าท ารายการ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม1/ 30,690,068 69.77 

2. บริษัทย่อย 9,000,000 22.68 

3. นางสาวปาหนัน เหร็นเส็บ 1 0.00 

4. นายวิทวัส แซ่ลิ้ม 1 0.00 

รวม 39,690,070 100.00 

หมายเหตุ  1/ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม หมายถึง นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ และ/หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องโดยที่มีนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ เป็น
ผู้มีอ านาจควบคุม และ/หรือ เป็น Ultimate Shareholder 

5.1.5. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิของ IGU ณ. วันเขา้ท ารายการ หน่วย: บาท 

สินทรัพย์  

เงินสด 20 

เงินลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแห่งหนึ่ง 396,900,680 

สินทรัพย์รวม 396,900,700 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สิน 

 

- 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ทุนจดทะเบียน 396,900,700 

ทุนที่ออกและช าระแลว้ 396,900,700 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 396,900,700 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 396,900,700 

หมายเหตุ IGU เพิ่งเริ่มจัดต้ังบริษัทฯ และจดทะเบียนบริษัทโดยการใช้หุ้นสามัญของ PRIME จ านวน 248,062,925 หุ้นตีมูลค่าไว้หุ้นละ 1.60 บาท ณ วันที่ 
7 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่กิจการเป้าหมายฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดต้ังบริษัท โดยคิดเป็นจ านวนทุนจดทะเบียนทั้งหมด 396,900,700 

บาท กิจการเป้าหมายฯ จึงมีทรัพย์สินตามมูลค่าตามบัญชี (Book Value) เบื้องต้นที่ประมาณ 396.90 ล้านบาท ภายใต้งบการเงินข้างต้น 
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5.2. บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)  

5.2.1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ช่ือย่อหลักทรัพย์ : PRIME 

วันท่ีก่อตั้งบริษัท : 22 ธันวาคม 2546 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107546000415 

เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) : 40854600042 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 1 อาคารทีพี แอนด์ ดี ช้ันที่ 22 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นกิจการอื่น (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จ ากัด (PRS) เป็นบริษัท
แกน ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทภายใต้การถือหุ้นของ PRA ประกอบธุรกิจโดยการถือ
หุ้นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน 

ทุนจดทะเบียน : 5,530,000,000.00 บาท 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว : 4,254,485,515.00 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1.00 บาท 

มูลค่าหุ้นท่ีช าระแล้วหุ้นละ : หุ้นละ 1.00 บาท 

จ านวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท : 4,254,485,515 หุ้น 

5.2.2. รายชื่อกรรมการ ณ. วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 
2. นาย สุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ รองประธานกรรมการ 
3. นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระ 

4. นาย อภิชาติ ภูมิศุข กรรมการอิสระ 

5. นาง วิภาภรณ์ ชัยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. พล.อ.อ. สุรศักดิ์ มีมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

7. นาย ก าพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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5.2.3. รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ. วันที่ 28 มีนาคม 2565 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวน (หุน้) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. บริษัท ไพร์ม โร้ด แคปปิตอล จ ากัด 911,526,321 21.43 

2. Prime Road Tech Inter Limited 833,090,360 19.58 

3. น.ส. ภริษา ฉายาวสันต์ 581,565,375 13.67 

4. นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ 463,185,881 10.89 

5. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 302,418,003 7.11 

6. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก 163,413,711 3.84 

7. นาย พิรุณ ชินวัตร 149,200,000 3.51 

8. นาง เครือวัลย์ ไตรสวัสดิ์วงศ์ 72,872,900 1.71 

9. นาย กฤษน์ ศรีชวาลา 69,854,133 1.64 

10. นาย อัครเดช ศรีชวาลา 53,650,300 1.26 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ ่ 3,600,776,984 84.63 

ผู้ถือหุ้นอ่ืนๆ 653,708,531 15.37 

รวมท้ังสิ้น 4,254,485,515 100.00 

 

5.2.4. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

PRIME เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึง่ข้อมูลฐานะทางการเงินมีเปิดเผยไว้ใน Website ของ
ตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท  

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  

6.1. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดส าหรับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นของกิจการเป้าหมายฯ เปน็ราคาที่ตกลงกันระหว่าง
บริษัทฯ และ ผู้ขาย (กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม) โดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะท าการช าระคา่ตอบแทนส าหรับธุรกรรมฯ ด้วยการ
ช าระค่าหุ้นเดิมให้กับ ผู้ขาย5 (กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม) ช าระเปน็เงินสดจ านวน 225 ล้านบาทภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน 

6.2. เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯ ได้จัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินแห่งหนึ่ง (“ที่ปรึกษาทางการเงิน” หรือ “ที่ปรึกษาฯ”) เพื่อสอบทาน
ความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งประเมินมูลค่ากิจการเป้าหมายฯ ตลอดถึงมูลค่าจากผลประโยชน์ที่จะเกิดร่วมกัน 

                                                           

5 ก่อนท าการซ้ือขายหุ้นระหวา่งบริษัทยอ่ยและผู้ขาย ทางกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะมีการซ้ือ-ขาย และ/หรอื โอนหุ้นระหวา่งกัน ซ่ึงการซ้ือ-ขาย และ/หรือ โอนหุ้น
ระหว่างกันภายในกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมนั้นเป็นไปภายใต้อ านาจควบคุมของ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจควบคุม (Ultimate Shareholder) ซ่ึงจะ
ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดเป็นรายการระหวา่งกันตามประกาศรายการระหว่างกันฯ 
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(Synergies Basis) พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจ การลงทุนในอนาคตซึ่งมีผลการศึกษาโดยสังเขป
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

6.2.1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนตามเกณฑ์วิธีมูลค่าตามบัญชี 

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ท าการประเมินมูลค่ากิจการของกิจการเป้าหมายฯ ซึง่มีวิธีการหลักๆ 6 วิธี ดังนี ้

1) วิธีมูลค่าตามบัญช ี (Book Value Approach: BV) 

2) วิธีมูลค่าตามบัญชีที่ปรบัปรุงแลว้ (Adjusted Book Value Approach: ABV) 

3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 

4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach : P/BV Ratio) 

5) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 

6) วิธีมูลค่าปจัจุบนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถประเมินมูลค่ากิจการเป้าหมายฯ ตามวิธี 2) วิธีมูลค่าตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว 
เนื่องจาก IGU ยังไม่ได้รับการโอนหุ้นจาก PRIME ดังนั้นวิธี 2) ให้มูลค่าเหมือนวิธี 1) 3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดเนื่องจาก 
IGU ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ตลาดรองซื้อขายหลักทรัพย์จึงไม่มีราคาตลาดอ้างอิง และไม่สามารถ
ประเมินมูลค่ากิจการตาม 5) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น เนื่องจาก IGU ยังไม่มีผลประกอบการเนื่องจากเป็นบริษัทจัดตั้ง
ใหม่ และ 6) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลของ PRIME 

ซึ่งในอนาคตจะเป็นทรัพย์สินหลักของบริษัทเป้าหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าการน าประมาณการทางการเงินของกลุม่
กิจการอ่ืนที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ และ/หรือ อยู่ระหว่างการเจรจาควบรวมกิจการนั้นมาเป็นประมาณการทาง
การเงินของกิจการเป้าหมายฯ นั้นขาดความน่าเชื่อถือ จึงเป็นข้อจ ากัดหนึ่งที่ท าให้ ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถน าข้อมูลมา
จัดท าประมาณการทางการเงินในครั้งนี้ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น การประเมินมูลค่าหุ้นของ IGU 

จึงเหลือเพียง 2 วิธี คือ 1) วิธีมูลค่าตามบัญชี และ 4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี 

วิธีการประเมินมูลค่ากิจการของ IGU มูลค่ากิจการร้อยละ 100 มูลค่ากิจการร้อยละ 22.68 มูลค่าหุ้นของ IGU* 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (บาทต่อหุ้น) 
  1) วิธีมูลค่าตามบญัช ี 396.90 90 10 

  2) วิธีมูลค่าตามบญัชีที่ปรับปรุงแล้ว 396.90 90 10 

  3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด ไม่สามารถค านวณได้ ไม่สามารถค านวณได้ ไม่สามารถค านวณได้ 
  4) วิธีอัตราสว่นราคาต่อมูลค่าตามบัญชี     446.22 – 463.81 101.18 – 105.17 11.24 – 11.69 

  5) วิธีอัตราสว่นราคาต่อก าไรต่อหุ้น ไม่สามารถค านวณได้ ไม่สามารถค านวณได้ ไม่สามารถค านวณได้ 
  6) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธขิองกระแสเงินสด ไม่สามารถค านวณได้ ไม่สามารถค านวณได้ ไม่สามารถค านวณได้ 

หมายเหต:ุ * ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กิจการเป้าหมายฯ มีทุนจดทะเบยีนจ านวน 396,900,700 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 39,690,070 หุ้น 
มูลที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

  



หน้า 27 ของ 71 หน้า 

วิธีการประเมินมูลค่ากิจการ ความเหมาะสมของแต่ละวธิ ี

1) วิธีมูลค่าตามบญัช ี

 

เหมาะสม อ้างอิงจากทาง บอจ. 5 ของ IGU มีทุนจดทะเบียนแลว้จ านวน 396,900,700 บาท อย่างไร
ก็ตามที่ปรึกษาทางการเงินยังไม่ได้รับรายละเอียดของทุนช าระแล้วแต่อยา่งไร 

2) วิธีมูลค่าตามบญัชทีี่ปรบัปรงุแล้ว 

 

มูลค่าเหมือนวิธีที1่) เนื่องจาก IGU ยังมิได้รับการโอนหุ้นจากทาง PRIME จึงไม่มีการปรับปรุงมูลค่า
ตามปัจจุบัน 

3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจาก IGU มิได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ จึงไม่มีราคาตลาด 

4) วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ไม่เหมาะสม เนื่องจากในการค านวณ ยังมิได้รวมอัตราส่วนลดของหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ์จึงไม่สามารถสะท้อนราคาหุน้ตามความเป็นจริงได้ 

5) วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจาก IGU ยังไม่มีผลประกอบการ 
6) วิธีมูลค่าปัจจบุันสุทธิของกระแสเงินสด 

 

ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลของ PRIME ซ่ึงเป็นทรัพย์สินหลัก ณ 
ปัจจุบัน และข้อจ ากัดอื่นๆ ตามทีก่ล่าวมาแล้วขา้งต้น 

ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าวิธปีระเมินมูลคา่กิจการตามมูลค่าตามบัญชี เปน็วิธีที่เหมาะสมทีสุ่ด อ้างอิงจาก
เอกสาร บอจ.5 ของ IGU ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจ านวน 396,900,700 บาท อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาทางการเงินยงัไมไ่ด้รบั
รายละเอียดทุนช าระแล้ว โดยสรุป หลักเกณฑ์ที่ ทีป่รึกษาฯ ใช้อ้างอิงในการก าหนดมลูค่าหุ้นเบื้องต้นของ IGU คือ เกณฑ์วิธี
มูลค่าตามบัญชี โดยกิจการเปา้หมายฯ มีมูลค่ากิจการตามเกณฑ์วิธีมูลค่าตามบญัชีของ IGU (ร้อยละ 100) เท่ากับ 396.90 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นมูลค่ากิจการของ IGU ตามสัดส่วนการซื้อหุ้นในคร้ังนี้ (ร้อยละ 22.68) เท่ากับ 90 ล้านบาท6 

ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นที่เหมาะสมดังกล่าว ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นความเห็นทางทฤษฎีที่พิจารณาและให้
ความเห็นด้วยความรอบคอบตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เท่านั้น ส่วนมูลค่าจากผลประโยชน์ที่จะเกิดร่วมกัน (Synergies Basis) ตลอดถึงความเสี่ยง
และโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนเพื่อเข้าซื้อกิจการ ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้ท าการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณาของกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น โดยไม่ถือว่าเป็นความเห็นของทางที่ปรึกษาการเงินแต่อย่างใด 

                                                           

6  เนื่องจากมูลค่ากิจการของ IGU ตามการประเมินของที่ปรึกษาการเงินฯ ที่ 90 ล้านบาท ต่ ากว่ามูลค่าการซื้อขายหุ้นของกิจการเป้าหมายฯ 225 ล้าน
บาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก (1) ที่ปรึกษาทางการเงินฯ มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จะน ามาใช้ประเมินมูลค่ากิจการ
โดยวิธีการมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมกับบริษัทฯ ว่าการเข้าซื้อกิจการใดๆ ที่อยู่ระหว่างศึกษาความ
เป็นไปได้ ณ ปัจจุบันต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย) ซึ่งภายใต้ความรอบคอบทางวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงินมีความจ าเป็นต้องเลือกมูล
ค่าที่ต่ าที่สุด (2) ที่ปรึกษาทางการเงินฯ ไม่ได้รวมมูลค่าจากผลประโยชน์ที่จะเกิดร่วมกัน (Synergies Basis) ตลอดถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจและ
การลงทุนเพ่ือเข้าซื้อกิจการในขณะที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ค านึงถึงประเด็นนี้เป็นส าคัญ และ (3) ที่ปรึกษาทางการเงินฯ ไม่ได้รวม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยมในการประเมินมูลค่ากิจการในคร้ังนี้ อย่าง ไรก็ดี ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ จะเล็งเห็นมูลค่า
กิจการของ IGU ที่เกิดจากผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคตและค่าความนิยมจากการที่ผู้ร่วมทุนมีความแข็งแกร่งทั้งด้านการเงินและด้านการบริหารจัดการ
ซึ่งส่งผลให้มูลค่ากิจการ IGU ที่แท้จริงสูงกว่ามูลค่ากิจการตามการประเมินของที่ปรึกษาการเงินฯ แต่เพ่ือความรอบคอบสูงสุด ทางคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้ให้ที่ปรึกษากฎหมายเพ่ิมเติมเร่ืองเงื่อนไขในสัญญา เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่กิจการของ IGU ไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจภายในก าหนดระยะเวลา 
1 ปี ส านักงานมีความเห็นว่า ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ในฐานะผู้ซื้อ) IGU และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม (ในฐานะผู้ขาย) กลุ่มผู้
ถือหุ้นเดิมจะต้องให้ค ารับรองว่า หาก IGU ยังไม่มีการด าเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา 1 ปนีับจากวันที่ลงนามในสัญญา
ซื้อขายหุ้นและเป็นเหตุท าให้มูลค่าหุ้นของ IGU มีมูลค่าน้อยกว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium) จ านวน 135 ล้านบาท กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องด าเนินการ
โอนหุ้นของ IGU ตามมูลค่าที่ตราไว้และ/หรือช าระเป็นเงินสดเพ่ิมเติมให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจนครบให้ครบจ านวนของส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
(Premium) จ านวน 135 ล้านบาท เว้นแต่ IGU จะได้เร่ิมด าเนินการตามแผนธุรกิจดังกล่าวแล้ว (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากข้อ 8.5 แนวทางการลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมคร้ังนี้) 
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6.2.2. เกณ์สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) และค่าความนิยม (Goodwill) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน7 หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่ระบุได้ และ/หรือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ และ/หรือ 
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะต้องสามารถแสดงให้เห็นว่ารายการสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ คือ ต้องสามารถระบุได้ซึ่งจะต้องแยกออกจากค่าความนิยมอย่างชัดเจน สามารถแยก
เป็นเอกเทศได้ หรือ ได้มาจากการท าสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ และต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้ ซึ่งกิจการต้องรับรู้รายการและการวัดมูลค่าไว้ 3 วิธี คือ วิธีราคาทุน วิธีราคาตลาด และวิธี
รายได้ และกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ในงบการเงิน เช่น อายุการให้ประโยชน์และอัตราการตัดจ าหน่าย วิธีการตัด
จ าหน่ายเป็นต้น ทั้งนี้ กิจการอาจแบ่งพิจารณาตามลักษณะของการได้มาสินทรัพย์ โดยแบ่งพิจารณาตามลักษณะการได้มาของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังนี้ 

 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก  
 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนได้มาจากการรวมธุรกิจ 

 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่ได้จากการอุดหนุนของรัฐบาล 

 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่ได้จากการแลกเปลี่ยน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายใน 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ คือ ค่าความนิยม ซึ่งเป็นสนิทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่ไมส่ามารถแยกเป็นเอกเทศ
ได้ซึ่งจะได้มาพร้อมกับการซื้อธุรกิจและต้องรับรู้ด้วยมูลค่ายตุิธรรม ณ วันที่ซื้อ นอกจากสินทรพัย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาแยกต่างหาก 
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีไ่ด้มาจากการรวมธุรกิจแล้ว สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ ที่กลา่วมาเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่กิจการไมไ่ด้
เปิดเผยไว้ในงบการเงิน หรือ หมายเหตุประกอบงบการเงนิ แตก่็สามารถสร้างมลูค่าให้กับบริษทัฯ ได้ในอนาคต  

ส าหรับกรณีของการเข้าท ารายการในธุรกรรมการซื้อหุ้นกิจการเป้าหมายฯ ในครั้งนี้ ทีป่รึกษาฯ พบว่ากิจการเปา้หมาย
มีสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนและค่าความนิยมประกอบด้วย 

1) สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนได้มาจากการรวมธุรกิจ หรือ ค่าความนิยม ที่เกิดจากคุณค่าที่เกิดขึ้นภายในกิจการที่เกิดจาก
ความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพในการพัฒนาธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับ สาธารณูปโภค (Utilities) และ
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถเฉพาะทางของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมีประสบการณ์มามากกว่า 
40 ปี โดยประธานกรรมการบริษัทใหญ่ของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ นายสิทธิพร รัตโนภาส อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ปัจจบุันด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) (“NPS”) 
ซึ่งเป็นบริษทัที่มีพลงังานทดแทนโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวลอันดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ NPS ยัง
ประกอบกับธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน (Sustainable Water Utilities and Water 

Management) และธุรกิจเก่ียวกับสวนอุตสาหกรรม (Industrial Park) อีกด้วย  

                                                           

7 ที่มา: วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2561 หน้า 181 
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นอกจากนี้ ตลอดชว่งทศวรรษที่ผ่านมากลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมยังเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการโรงไฟฟา้พลังงานทดแทนขนาด
ใหญ่อีกหลายโครงการทั้งในและต่างประเทศ มีพันธมิตรทางธรุกิจที่มีชื่อเสียงทั้งในระดบัภูมิภาค และระดบัโลกในดา้นพลังงาน 
ในส่วนของการประหยัดพลังงาน นายสิทธิพร รัตโนภาส เคยได้รับรางวัลมากมาย เชน่ จากธนาคารโลก (World Bank) ในด้าน
โครงการประหยัดพลังงาน อีกด้วย  

2) นอกจากนี้ นายสุรเชษฐ์ ชัยปทัมานนท์ ในฐานะนักลงทุนและนักการเงินระดบัโลกก็ได้สร้างความส าเร็จในการ
ลงทุนทั้งด้านพลงังานและสาธารณูปโภคในระดับภูมิภาคให้กับ PRIME มาตลอดระยะเวลาหลายปี ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรทั้ง
ระดับภูมิภาคและระดับโลก8 (Global Network) ของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมท าให้เกิดแผนธุรกิจและการจัดตั้ง IGU ขึ้นเพื่อพัฒนา
ธุรกิจ (Business Development) และ/หรือ เข้าลงทุนในโครงการ (Investment) และ/หรือ เข้าลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ 
สาธารณูปโภค (Utilities) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive 

Basis) ของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้การสนบัสนุนทัง้ในดา้นเงนิทุนและความรู้ความสามารถดา้นอ่ืนๆ จากกองทุนส่วนบุคคล 
(Private Equity Fund) ของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเครือข่ายพันธมิตรทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก (Global Network) ดังกล่าว 

3) สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนและค่าความนิยมที่ไดจ้ากการอุดหนุนของรฐับาล โดยกลุ่มกองทุนส่วนบุคคล (Private Equity 

Fund) ของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเครือข่ายพันธมิตรทั้งระดบัภูมิภาคและระดับโลก (Global Network) ของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้รับ
การสนับสนนุอย่างมนีัยส าคัญจากรัฐบาล9 ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในการด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ Sustainable 

Development Goals ของสหประชาชาติ 

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้และเงื่อนไขการช าระเงิน  

7.1. แหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงนิทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษทัตามสัดสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น
เดิมต่อ 2 หุ้นสามญัออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ตาม
มูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะส่งผลให้บรษิัทฯ มีแหล่งเงินทนุเพิ่มข้ึนประมาณ 864.79 ล้านบาท 

7.2. แหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจ านวนไม่เกิน 864,788 หน่วยราคาเสนอขาย 
1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มลูค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 864,788,000 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มี
สิทธิได้รบัการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยก าหนดอัตราสว่นการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงเปน็
หุ้นสามัญได้ 1,000 หุ้น ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.00 บาทตอ่หุ้น ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวเปน็ราคาที่สูงกว่า

                                                           

8 รายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ถูกน าเสนอโดยที่ปรึกษาฯ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ แต่เนื่องจากเป็น
ความลับทางการค้าจึงไม่สามารถน ามาเปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะได้ 
9  รายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ถูกน าเสนอโดยที่ปรึกษาฯ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ แต่เนื่องจาก
เป็นความลบัทางการค้าจึงไม่สามารถน ามาเปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะได้ 
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ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และอาจเปลี่ยนแปลงได้อนัเนื่องจากการปรบัราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้ก าหนด
ไว้ในข้อก าหนดสิทธติ่อไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทนุเพิ่มข้ึนประมาณ 864.79 ล้านบาท 

7.3. แหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นกู้ 

สืบเนื่องจากการลงทนุร่วมกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมท าให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าถึงผู้ลงทุน10ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมี
ความพร้อมในการให้การสนับสนุนในเร่ืองของทรัพย์สินส าหรับการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์จะ
น ากระแสเงินสดดังกลา่วมาสนบัสนนุการพัฒนาธุรกิจตามวัตถปุระสงค์การใช้เงนิตามที่ระบไุวใ้นมติคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
โดยเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงนิการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) 

7.4. แหล่งเงินทุนจากการขายหุ้นของ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม  

บริษัทจะใช้แหลง่เงินทนุจากการขายหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสรา้งกิจการฯ 

7.5. แหล่งเงินทุนอื่นๆ  

บริษัทฯ ผู้ขาย พนัธมิตรร่วมทนุ ตลอดจนพนัธมิตรที่เกี่ยวข้องกับกิจการ อาจใช้วิธีการระดมทุนอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น 
เงินกู้จากสถาบันการเงิน การออกและเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด การออกและเสนอขายหุ้นบริษัทย่อย 
หรือ บริษัทที่เก่ียวข้องกัน เป็นต้น 

8. วัตถุประสงค์ ความจ าเป็น ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าท ารายการ  

8.1. ความเป็นมาของการเข้าท ารายการในคร้ังนี้ 

สืบเนื่องจากการที่ บริษัทฯ ก่อตั้งและด าเนินธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นธุรกิจหลัก (Core Business) 

และธุรกิจเดิมของบริษัทฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ซึ่งแม้ว่าจะมีรู้ความสามารถและความแข็งแกร่งจากการสั่งสม
ประสบการณ์ตลอดระยะการด าเนินงานที่ผ่านมา แต่ภายใต้สภาพการณ์แข่งขันและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
เกิดการชะลอตัวและหยุดชะงัก (Disruption) ของธุรกิจต่างๆ โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ (Core Business) ภายใต้งบการเงิน
เฉพาะกิจการเริ่มขาดทุนอย่างหนักและต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาโดยสาเหตุหลักเกิดจากการ (1) ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารที่เพิ่มข้ึนอย่างก้าวกระโดด (2) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (3) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษทั
ย่อย และ (4) ผลขาดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

สาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดทุนข้างต้น เนื่องจาก บริษัทฯ ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพียงพอ ซึ่งต่อมาฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ท าการศึกษาธุรกิจและแนวทางการลงทุนของกลุ่มผู้
ถือหุ้นเดิมและเครือข่ายพันธมิตรทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมแล้วจึงพบว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและ

                                                           

10 ผู้ลงทุนดังกล่าวมีทั้งที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและไม่ได้มีความเกี่ยวโยงเปน็เพียงเครือข่ายพันธมิตรทั้งระดับภูมภิาคและระดับโลก (Global Network) 
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พันธมิตรมีความแข็งแกร่งทางด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในการเลือก
และตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ ตลอดถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีระบบและมีนวัตกรรมทางการเงินที่ก้าวหน้าจึงได้
ตัดสินใจเข้าร่วมทุนกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว 

อนึ่ง เนื่องจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง เพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจึงได้จัดตั้งกิจการเป้าหมายฯ ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมทุนในครั้งนี้  
โดยการโอนหุ้นของ PRIME ซึ่งเป็นกิจการที่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารให้กับ IGU เพื่อให้บริษัทฯ ได้ถือหุ้น 
PRIME ทางอ้อมผ่าน IGU เพื่อสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในอนาคต 

อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับพันธมิตรทางธุรกิจ11 โดยเฉพาะ PRIME ภายหลังจากการ
เข้าถือหุ้นของ IGU แล้วฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิม มีแผนที่จะเข้าเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจหลายแห่ง 
โดยเฉพาะ PRIME เพื่อหาแนวทางในการร่วมลงทุนและด าเนินการในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับพันธมิตรแต่ละรายภายใต้การลงทุน
ของ IGU ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดอุปสงค์ (Demand) ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาธุรกิจ
ยานยนต์พลังงานไฟฟา้ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นต้น และเพื่อให้เกิดอุปทาน (Supply) ด้านพลังงานที่มีศักยภาพ
สูงขึ้นและต้นทุนต่ าลง เช่น ระบบการเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ (Energy Story System: ESS) พลังงานจากไฮโดรเจน หรือ 
นิวเคลียฟิวชั่น เป็นต้น 

8.2. วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ 

8.2.1. เพื่อปรับโครงสร้างกิจการให้สามารถรองรับสภาวะการถดถอยจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดจากราคา
พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จากข้อมูลในอดีต12 ตั้งแต่ป ี1970 วิกฤตราคาน้ ามนัเกิดขึ้นบ่อยครั้ง งานศึกษาในอดีตสรปุว่า (รูป F1) น้ ามัน
เป็นสินคา้โภคภัณฑ์ระดับโลก การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามนัมาจากหลายปจัจัยหลัก คือ (1) ปัจจัยดา้นภูมิรัฐศาสตร ์จาก
สงคราม การปฏิวตัิ และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศของคู่ค้า (2) ปัจจัยด้านอุปสงค ์จากเศรษฐกิจโลกใน
ช่วงเวลาที่ประเทศผูน้ าเข้ารายใหญ่มีการเติบโตรวดเร็ว หรือช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีภาวะถดถอย และ (3) ปัจจัยดา้นอุปทาน จาก

                                                           

11  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง PRIME และ CIG ซ่ึงต่างก็เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยการเขา้ถือหุ้น IGU ของ CIG ส่งผล
ให้เป็นการเข้าถือหุ้น PRIME ทางอ้อมโดยมี นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ ซ่ึง ณ ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ PRIME 

ดังนั้น หาก IGU ด าเนินธุรกิจเดียวกันที่เป็นคู่แข่งกับ PRIME ก็จะส่งผลกระทบให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ดงันั้น เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดังกล่าวและกอ่ให้เกิดประโยช์นสูงสุดทั้งสองฝ่าย การเข้าถือหุ้น IGU ของ CIG ซ่ึงส่งผลให้เป็นการเข้าถือหุน้ PRIME ทางอ้อมในครั้งนี้จึงถือเป็นการ
เร่ิมต้นเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดย IGU จะมีนโยบายที่ชัดเจน ณ ปัจจุบันวา่จะไม่ท าธุรกิจในรูปแบบผลิตไฟฟา้เพื่อขาย (GENCO) โดยตรงที่ต้องแข่งขันกบั 
PRIME ทั้งนี้ PRIME จะประกอบธุรกิจ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1และ IGU จะประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นกิจการอืน่ (Holding Company) ซ่ึงจะท าหนา้ที่
พัฒนาธุรกิจ (Business Development) และ/หรือ เข้าลงทุนในโครงการ (Investment) และ/หรือ เข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกับ สาธารณูปโภค (Utilities) 

และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 

12 ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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การขาดการลงทนุในอุตสาหกรรมน้ ามัน จากรูป F1 ราคาน้ ามนัจะดีดตัวสงูในหลายวิกฤตความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ เช่น 
สงครามอิหร่านอิรัก สงครามอ่าวเปอร์เซีย สงครามซีเรีย และอาหรับสปิงในอียิปต์และลิเบีย เป็นตน้ 

หลังสงครามรัสเซียยูเครน ราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น (จากระดับ 60-70 USD ต่อบาร์เรล) ณ 21 

เม.ย. 2022 ราคาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัสอยู่ที่ 103.8 USD ต่อบาร์เรล และเบรนท์อยู่ที่ 108.3 USD ต่อบาร์เรล เป็นผลจากที่
สหภาพยุโรป (EU) ตัดสินใจที่จะหาอุปทานด้านพลังงานจากแหล่งอ่ืนนอกจากรัสเซีย และพยายามโน้มน้าวเยอรมันและ
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปให้ร่วมคว่ าบาตรรัสเซีย และขณะที่ US EIA หน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐ ประมาณการว่า
ราคาน้ ามันดิบเบรนท์จะอยู่ที่ 106 USD ต่อบาร์เรลในช่วงซัมเมอร์นี้ (เม.ย.- ก.ย. 2022) (สูงกว่าช่วงฤดูร้อนที่แล้ว 35 USD ต่อ
บาร์เรล) สะท้อนถึงราคาน้ ามันน่าจะยังอยู่ระดับสูงไปอีกระยะหนึ่ง 

 

 

นักวิเคราะห์เห็นว่า วิกฤตน้ ามันปี 2022 ซับซ้อนกว่าวิกฤตในอดีต เนื่องจากครั้งนี้มี 3 ปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกัน 
คือ (1) อุปสงค์น้ ามันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเกินคาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศต่างๆ ได้ยกเลิกมาตรการล็อก
ดาวน์จากการระบาดใหญ่โควิด-19 (2) โอเปคและรัสเซียร่วมมือกันแบบหลวมๆ ไม่เพิ่มการผลิตในระดับที่สร้างสมดุล 
(Commensurate level) ในตลาดน้ ามัน และ (3) ประเทศต่างๆ ได้ดึงสต็อกน้ ามันและเชื้อเพลิงมาใช้เพื่อลดช่องว่าง
อุปทาน ส่งผลให้ระดับน้ ามันส ารองลดลงมาก ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่า ราคาน้ ามันในระยะข้างหน้าอันใกล้ ยังมี
ความไม่แน่นอนสูง และน่าจะยังไม่ลดต่ ากว่าระดับในปัจจุบันมากนัก หากปัญหาสงครามความขัดแย้งรัสเซียยูเครนและปัจจัย
ร่วมข้างต้นยังคงอยู่ 

วิกฤตพลังงานจากปัญหาความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จะกระตุ้นให้หลายประเทศ 
หาทางรอดจากปัญหาวังวนนี้ โดยเน้นนโยบายระยะยาวที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกที่มุง่
สู่ “เศรษฐกิจสีเขียว” ทั้งยังช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีคาร์บอนต่ าตามข้อตกลงปารีส บทเรียนเมื่อปี 1973 ท าให้
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ประเทศยุโรปตะวันตกใช้เวลาประมาณ 15 ปี ในการลดการใช้พลังงานน้ ามันลงครึ่งหนึ่ง และปัจจุบันต่ ากว่า 70%-75% ของ
ระดับในปี 1973 (Energy Intelligence, 2022)  

ในกรณีของไทย ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ไทยใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มข้ึนเฉลี่ยเกือบ 3% ต่อปี ในสาขา
ขนส่งและอุตสาหกรรมใช้สัดส่วนสูงสุดคือ 39% และ 36% ตามล าดับ และยังพึ่งพาผลิตภัณฑ์น้ ามันปิโตรเลียมมากถึงครึ่งหนึ่ง
ของการใช้พลังงานทั้งหมด มูลค่าการใช้พลังงานสูงถึง 13% ของ GDP และจากการส ารวจข้างต้นมาตรการประหยัดพลังงานยงั
ได้รับความนิยมไม่มากนัก (32%) สะท้อนถึงความท้าทายในการบริหารจัดการพลังงานของไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

บริษัทฯ มีความพยายามที่จะเข้าสู่ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่ก็พบกับ
อุปสรรคหลายประกาศ โดยเฉพาะขาดแหล่งเงินทุนซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจเฉพาะที่มีกลุ่มผู้ลงทุน และ
ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจและหาแหล่งเงินทุนในส่วนนี้ในวงแคบ และเมื่อ บริษัทฯ ขาด
ความช านาญในด้านดังกล่าวก็ยากที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งจากสถาบันการเงินและจากกลุ่มผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ แต่ ณ 
ปัจจุบัน ธุรกิจพลังงานกลายเป็นทั้งวิกฤติและโอกาสของบริษัทฯ ที่จะเข้าถึงและพัฒนาให้ก้าวไปสู่ทศวรรษใหม่ เพื่อต่อสู้กับ
วิกฤติเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายทั่วโลกก าลังเผชิญอยู่ 

8.2.2. เพื่อปรับโครงสร้างกิจการให้สามารถรองรับการพลิกผันทางเทคโนโลยี (Technological Disruption) 

ในโลกปัจจุบัน ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีมายาวนานก าลังเผชิญสภาวะการพลิกผันทางเทคโนโลยี  
(Technological Disruption) ที่กลายเป็นวิกฤตของหลายๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมต่างๆ , การศึกษา, การเงิน
การธนาคาร และอ่ืนๆอีกมากมาย หากองค์กรยังด ารงอยู่ในตลาดในรูปแบบเก่า ใช้วิธีการแบบเดิมๆ ท าการตลาดแบบ 
Traditional Marketing ทั่วๆ ไป เมื่อถึงวันหนึ่งธุรกิจอาจไม่สามารถคงอยู่ได้ เพราะปัจจุบันไม่ใช่ยุคของ "ปลาใหญ่กินปลา
เล็ก" แต่มันเป็นยุคของ "ปลาเร็วกินปลาช้า" การปรับตัวให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นต้องอาศัยการปรับตัวทั้งด้าน
เทคโนโลยีต่างๆ และการสื่อสาร โดยเฉพาะการน าข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Big Data) เพื่อเข้ามา
ช่วยในการท าธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะคอยช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหากบริษัทฯ ซึ่ง
มีรากฐานทางธุรกิจเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งสามารถพลิกจากวิกฤติให้กลายมาเป็นโอกาสที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ก็เท่ากับว่าบริษัทมี
โอกาสก้าวเข้าสู่ความได้เปรียบด้านการแข่งขัน (Competitive Advantage)  

8.2.3. เพื่อตอบสนองนโยบายการขยายการลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจหลัก 

บริษัทมีนโยบายการด าเนินธุรกิจที่จะขยายการลงทุน โดยมุ่งเน้นไปยังธุรกิจใหม่ที่เก้ือหนุนและเอ้ือประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัททั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาเข้าลงทุนร่วมกับ IGU ในกิจการ Cold 

Chain Management ซึ่งเป็นการปรับฐานธุรกิจเดิมที่บริษัทฯ มีความรู้ความสามารถมาหลายทศวรรษเข้ากับธุรกิจใหม่เพื่อมุ่ง
สู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจแบบครบวงจรครอบคลุมทั่วภูมิภาคหลักๆ ของประเทศ (Nation-wide Integrated Platform) 
และกลุ่มประเทศ CLMV  

เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจปัจจุบันและเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของบริษัท โดยการลงทุนในคร้ังนี้จะ
สนับสนุนภาพรวมการเติบโตของ Ecosystem ของบริษัท ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้มูลค่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วผ่าน
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่บริษัท รวมทั้งเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่มั่นคง ก่อให้เกิด
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ความร่วมมือทางธุรกิจในหลายๆ ฝ่ายภายใต้ข้อตกลงระหว่างกัน รวมถึงเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) 
ที่มีศักยภาพและแข็งแกร่ง ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในอนาคต 

จากนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การเข้าลงทุนในกิจการในครั้งนี้ เป็นการลงทุน
ที่สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทจากผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
การลงทุนในรูปเงินปันผล และท าให้บริษัทได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการด าเนิน
ธุรกิจในระยะยาวให้กับบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มความน่าสนใจที่นักลงทุนมีต่อบริษัท  อันจะเป็นผลดีต่อการระดมทุน
เพื่อพัฒนาโครงการอ่ืนๆ ของบริษัทต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้ แผนธุรกิจยังมีความเป็นรูปธรรมภายใต้ กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ของกลุ่มผู้
ถือหุ้นเดิมซึ่งมองจากภาพใหญ่ลงมาว่าแต่ละจิ๊กซอว์นั้นจะเชื่อมต่อกันอย่างไร และสร้างเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะเสริมประสบการณ์
ของลูกค้าและผู้ใช้ให้กันและกันได้อย่างไร ซึ่งกลุ่มผู้ลงทุนได้วางรากฐานภายใต้กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่
แข็งแกร่งขึ้นภายใต้แนวคิด “การสร้างงานและศักยภาพในการแข่งขัน” โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้รวบรวมแอปพลิเคชันหลายๆ 
แพลตฟอร์มเข้าด้วยกันเพื่อน าเสนอโซลูชั่นในรูปแบบ ซุปเปอร์แอปพลิเคชัน (Super Application) ที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้และวัดผลได้ โดยเน้นขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดของโลกออนไลน์และดิจิทัลเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับกระแส/
ทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป และขยายช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคให้กว้างกว่าเดิม  

8.3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการเข้าท ารายการ  

8.3.1. บริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนทันทีจากการลงทุน  

การเข้าลงทุนในกิจการเป้าหมายฯ จะส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถบันทึกส่วนแบ่งก าไรได้ทันทีจากการเข้าถือ
หุ้นของ PRIME บางส่วนผ่าน IGU ซึ่งไตรมาส 1 ปี 2565 PRIME มีก าไรประมาณ 60.46 ล้านบาท คาดว่าก าไรตลอดทั้งปีนา่จะ
มากกว่า 240 ล้านบาท 

8.3.2. เป็นการลงทุนในกิจการที่ด าเนินธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต พร้อมกับต้นทุนสินค้าที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง และมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

การลงทุนในกิจการเป้าหมายฯ เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตขึ้นตามแนวนโยบายและการ
สนับสนุนของภาครัฐทั่วโลก โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากความต้องการพลังงานและราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (“กกพ”) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาได้พิจารณาข้อสรปุ
ปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ ค่า FT งวดเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 ได้ข้อสรุปว่าจะปรับเพิ่มขึ้น 68.66 สตางค์
ต่อหน่วย เนื่องจากเป็นต้นทุนที่แท้จริงตามราคาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้น รวมเป็นค่า FT อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย 
ท าให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมที่ประชาชนจะต้องจ่ายอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย (สถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง) ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะยังไม่
ช าระหนี้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่แบกรับภาระค่าเชื้อเพลิงแทนประชาชนรวมประมาณ 83,010 ล้าน
บาท ซึ่งหากช าระหนี้ให้กับ กฟผ. ทั้งหมดค่า FT ควรจะปรับขึ้นถึง 236.97 สตางค์ต่อหน่วย ท าให้ค่าไฟฟ้าที่ประชาชนควรจ่าย
จริง ณ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 6.12 บาทต่อหน่วย สาเหตุหลักเกิดจากสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานในระบบของ กฟผ. 
นั้นส่วนใหญ่ พึ่งพา ก๊าซธรรมชาติ (ร้อยละ 54.51) ซึ่งมีต้นทุนสูงมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนอย่าง เช่น 
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พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1.5 – 2.5 บาทต่อหน่วยแต่พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ าและอ่ืนๆ) มีสัดส่วน
แค่ร้อยละ 18.05 เท่านั้น 

 

นอกจากนี้ ธุรกิจเก่ียวเนื่องกับยานยนต์พลังงานเพื่อการจัดการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน (Electric Vehicles 

for Logistic and Supply Chain Management) นั้นนอกจากจะประหยัดพลังงานแล้วยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เช่น 
ประเทศสิงคโปร์ประกาศแผนปี 2040 เลิกใช้รถยนต์น้ ามันชาติแรกอาเซียน ประเทศไทยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการบูรณาการท างานร่วมกันให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่น 
PM2.5 นอกจากนี้ ยานยนต์ไฟฟ้ายังตอบสนองโดยตรงต่อพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของคนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย ที่เติบโตอย่างมีนัยส าคัญในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา และยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนฯ  

ส่วนธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน (Sustainable Water Utilities 

and Water Management) ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะเข้าไปด าเนินการเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทน
ค่อนข้างสูงมาก แต่การลงทุนในธุรกิจดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องมี กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบวงจร ซึ่ง
เมื่อรวมเข้ากับ ธุรกิจเกี่ยวกับสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Sustainable Eco-Industrial Park); และ ธุรกิจเกี่ยวกับการรักษา
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (Environment Remediation) ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมมีพันธมิตรระดับโลกที่มีทั้งความรู้ความสามารถและ
แหล่งเงินทุนในการสนับสนุน บริษัทฯ จึงจะสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการเข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มพันธมติร
ทางธุรกิจที่มีศักยภาพและแข็งแกร่ง และมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันในการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
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8.3.3. เป็นการกระจายความเสี่ยงการพึ่งพิงธุรกิจเดิมของบริษัทฯ 

เนื่องจากบริษัทฯ ประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องหลายปตีิดต่อกัน โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเกิดวิกฤติโควิด
ทั่วโลก ธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องท าความเย็นเพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงที่ขึ้นกับ การพลิกผันทางเทคโนโลยี 
(Technological Disruption) นอกจากนี้ การเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ไม่มีความช านาญก็ส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสียหายกับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมหลายแห่ง  

ดังนั้น นอกจากปัญหาการพลิกผันทางเทคโนโลยี (Technological Disruption) และรับผลกระทบจาก
ปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น การชะลอตัวของภาคการผลิต การส่งออก และอุตสาหกรรม ปัญหาการว่างงาน 
และสถานการณ์ทางการเมือง ประกอบกับการเข้ามาของคู่แข่งที่มีศักยภาพ จึงอาจส่งผลกระทบกับรายได้ของบริษัทฯ ได้ 
ดังนั้น การลงทุนในครั้งนี้ ท าให้บริษัทลดความเสี่ยงจากการมีรายได้ที่พึ่งพิงกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องท าความเย็น   

8.4. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมครั้งนี้ 

ส าหรับการเข้าท ารายการในธุรกรรมการซื้อหุ้นกิจการเป้าหมายฯ ในครั้งนี้ ที่ปรึกษาการเงินมีความเห็นว่าบริษัทฯ มี
ความเสี่ยงหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

8.4.1. ความเสี่ยงจากการด้อยค่าเงินลงทุน  

ที่เกิดจากการซื้อหุ้นของ กิจการเป้าหมายฯ ในราคาซื้อขายที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของกิจการ ณ ปัจจุบัน 
กล่าวคือ บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัทย่อย”) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนฯ เพื่อเข้าลงทุนในโครงการ และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค (Utilities) และโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) เพื่อเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของกิจการเป้าหมายฯ จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน 9,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.68 ของจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนของ IGU ในราคาหุ้นละ 25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 225,000,000 บาท โดยที่กิจการเป้าหมายฯ จะมีทรัพย์สินหลักได้แก่ หุ้นสามัญของ PRIME จ านวน 248,062,925 หุ้น 
โดยที่ปรึกษาทางการเงินฯ มีความเห็นว่าราคายุติธรรม ณ ปัจจุบันของหุ้น IGU อยู่ระหว่าง 9.26-10.12 บาทต่อหุ้น หรือ 
83.30-91.11 ล้านบาทส าหรับสัดส่วนร้อยละ 22.68 แต่อย่างไรก็ดี IGU มีสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้ และ/หรือ 
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได ้และ/หรือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ณ ปัจจุบัน ที่อาจจะสามารถบันทกึ
เป็น ค่าความนิยม (Goodwill) ได้ อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่สามารถพิสูจน์ว่ากิจการที่ซื้อมามี ค่าความนิยมที่เหมาะสม ก็จะ
ส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงจากการด้อยค่าเงินลงทุนได้ 

8.4.2. ความเสี่ยงจากการตัดสินใจในวาระส าคัญต่อกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

สืบเนื่องจาก บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 22.68 ไม่ถึงร้อยละ 25 ของกิจการเป้าหมายฯ ส่งผลให้ไม่สามารถ 
บล๊อกโหวต กรณีที่กิจการเป้าหมายฯ จะมีมติส าคัญๆ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การตัดสินใจเข้าลงทุน และ/หรือ ไม่ลงทุนใน
ธุรกิจต่างๆ เป็นต้น 
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8.4.3. ความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

สืบเนื่องจากการที่ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณูปโภค (Utilities) และ
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) กับผู้ร่วมทุนอ่ืนๆ โดยไม่ผ่าน IGU อาจจะส่งผลให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง (Conflict of Interest) กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมกับบริษัทฯ  

8.4.4. ความเสี่ยงจากการที่ ณ ปัจจุบัน หุ้นของ PRIME ยังไม่ได้โอนให้กับ IGU  

เนื่องจากตามกฎของกระทรวงพาณิชย์ฯ นั้น การเพิ่มทุนโดยใช้ทรัพย์สิน กิจการเป้าหมายฯ มีเวลา 90 วัน
ในการด าเนินการโอนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จตามที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจฯ กระทรวงพาณิชย์ฯ 

8.4.5. ความเสี่ยงเรื่องผลการด าเนินงานของ IGU  

ถ้าผลประกอบการของ IGU หรือบริษัทเป้าหมายไม่เป็นไปตามแผนงานหรือการขยายธุรกิจไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้และส่งผลให้บริษัทเป้าหมายเกิดผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้น อาจท าให้หุ้นที่เหลือของบริษัทเป้าหมายอีกร้อยละ 77.32 
(100-22.68) ที่บริษัทได้เพิ่มมาภายหลัง ไม่มีมูลค่าแต่อย่างไร  

8.4.6. ความเสี่ยงของความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

ผู้ซื้อไม่สามารถท า Full Due diligence ได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถทราบถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินที่ได้รับจากผู้ขาย 

8.4.7. ความเสี่ยงของราคาหุ้นจากการค านวณด้วยวิธี P/BV  

ยั ง ไม่ รวมอัตราส่ วนลดของ หุ้นที่ ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   ( Discount for Lack of 

Marketability) ซึ่งขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นดังกล่าว เมื่อเทียบกับหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

8.5. แนวทางการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการท าธุรกรรมครั้งนี้ 

ภายใต้ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นที่เปิดเผยโดยที่ปรึกษาทางการเงิน คณะกรรมการบริหารฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา
กฎหมายฯ แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปิดความเสี่ยงดังกล่าว 13 โดยเฉพาะความเสี่ยงข้อ 8.4.1 – 8.4.4 ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

8.5.1. ความเสี่ยงจากการด้อยค่าเงินลงทุนที่เกิดจากการซื้อหุ้นของกิจการเป้าหมายฯ ในราคาซื้อขายที่สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของกิจการ ณ ปัจจุบัน 

เนื่องจากมีบริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัทย่อย”) ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนฯ เพื่อเข้าลงทุนในโครงการ และ/หรือ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสาธารณูปโภค (Utilities) 

และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)เพื่อเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของกิจการเป้าหมายฯ จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน 
                                                           

13  เง่ือนไขที่น าเสนอนี้เป็นเพียงความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายเท่านั้นยังไม่ได้มีการเจรจาก และ/หรือ การตอบรับเป็นขอ้ตกลงจากกลุ่มผู้ถอืหุ้นเดิม 
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9,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.68 ของจ านวนหุ้นที่ออกช าระแล้วของ IGU ในราคา
หุ้นละ 25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 225,000,000 บาท โดยที่กิจการเป้าหมายฯ มีทรัพย์สินหลักได้แก่ หุ้นสามัญของ 
PRIME จ านวน 248,062,925 หุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าราคายุติธรรม ณ ปัจจุบันของหุ้น IGU อยู่ระหว่าง 
9.26-10.12 บาทต่อหุ้น หรือ 83.30-91.11 ล้านบาทส าหรับสัดส่วนร้อยละ 22.68 แต่อย่างไรก็ดี IGU มีสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัว
เงินที่สามารถระบุได้ และ/หรือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ และ/หรือ สินทรัพย์ที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ณ 
ปัจจุบันที่อาจสามารถบันทึกเป็นค่าความนิยม (Goodwill) ได้ แต่อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯไม่สามารถพิสูจน์ว่ากิจการที่ซื้อมามี
ค่าความนิยมที่เหมาะสม ก็จะส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงจากการด้อยค่าเงินลงทุนได้ 

ค่าความนิยม (Good Will) เป็นสินทรัพย์ที่แสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับจาก
สินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถระบุและรับรู้เป็นรายการแยกออกมาให้ชัดเจนได้ 

ในการก าหนดว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นเกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบบั
ที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวก าหนดให้กิจการต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์เมื่อใด และอย่างไร วิธีการก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์  และเมื่อใดที่กิจการต้องรับรู้หรือกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ และกิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
เป็นประจ าทุกปี 

จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้น ก าหนดให้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า กิจการต้องน าข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย์ มาใช้เพื่อพิจารณาว่าจะต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิ
ลงทุนหรือไม่ ส าหรับค่าความนิยม กิจการไม่จ าเป็นต้องท าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมแยกต่างหาก แต่ให้ทดสอบ
การด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทั้งจ านวนเสมือนเป็นสินทรัพย์เดียว ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เร่ือง การ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (จ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่าจากการใช้เทียบกับมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ซึ่งถ้าเกิดการด้อยค่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ต้องไม่ถูก
ปันส่วนให้กับสินทรัพย์ใดๆ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 36 เรื่อง การ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ เท่าที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนนั้นเพิ่มข้ึนในภายหลัง 

ในเรื่องของความเสี่ยงจากการด้อยค่าเงินลงทุนนี้ ส านักงานมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรจะประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษาทางการเงินในการก าหนดนโยบายทางบญัชี และบันทึกมูลค่าของค่าความนยิมและทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยมของ IGU ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป และไม่ขัดต่อมาตรฐานการบัญชีที่
ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยให้มีผลกระทบต่อการด้อยค่าของค่าความนิยมน้อยที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่กิจการของ IGU ไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจภายในก าหนดระยะเวลา 
1 ปี ส านักงานมีความเห็นว่า ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ในฐานะผู้ซื้อ)  IGU และกลุ่มผู้ถือหุ้น
เดิม (ในฐานะผู้ขาย) กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องให้ค ารับรองว่า หาก IGU ยังไม่มีการด าเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้เมื่อ
พ้นก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและเป็นเหตุท าให้มูลค่าหุ้นของ IGU มีมูลค่าน้อยกว่าส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น (Premium) จ านวน 135 ล้านบาท กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องด าเนินการโอนหุ้นของ IGU ตามมูลค่าที่ตราไว้และ/
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หรือช าระเป็นเงินสดเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจนครบให้ครบจ านวนของส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium) 
จ านวน 135 ล้านบาท เว้นแต่ IGU จะได้เร่ิมด าเนินการตามแผนธุรกิจดังกล่าวแล้ว 

8.5.2. ความเสี่ยงจากการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทฯ เข้าถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 25 ของกิจการเป้าหมายฯ ท าให้ไม่
สามารถใช้สิทธิออกเสียงคัดค้านในมติที่ส าคัญได้ 

จากการที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในกิจการเป้าหมายฯ เพียงร้อยละ 22.68 ไม่ถึงร้อยละ 25 จึงส่งผลให้บริษัทฯไม่
สามารถควบคุมเสียงในการลงมติที่ส าคัญๆ เช่นการเพิ่มทุน การลดทุน การตัดสินใจเข้าลงทุน หรือไม่ลงทุนในธุรกิจต่างๆ ของ
กิจการเป้าหมายฯได้  

จากความเสี่ยงข้างต้น ส านักงานมีความเห็นว่า ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 
(ในฐานะผู้ซื้อ) IGU และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม (ในฐานะผู้ขาย) ควรจะต้องก าหนดเงื่อนไขบังคับก่อนไว้ดังนี้  

1. IGU ได้รับหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการ จากบรรดากรรมการทุกรายตามรายนามที่ผู้ซื้อจะได้แจ้งให้ผู้ขาย
ทราบต่อไป 

2. ผู้ซื้อได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของตนซึ่งอนุมตัิการเข้าซื้อหุ้นที่ซื้อขายจากผู้ขายตามสัญญาฉบับนี้ 

3. คู่สัญญาแต่ละฝ่าย IGU ได้รับการอนุญาต อนุมัติ และค ายินยอมที่จ าเป็นทั้งหมดส าหรับการซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายตาม
สัญญาฉบับนี้จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากับดูแล และคู่สัญญาที่เก่ียวข้อง  

4. นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาฉบับนี้จนถึงวันโอนหุ้น ผู้ขายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเรื่องการด าเนินการก่อนการ
ซื้อหุ้นอย่างเคร่งครัด และจะต้องไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน มูลค่าธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ หรือการประกอบ
ธุรกิจของ IGU ที่ร้ายแรงเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ การนัดหยุดงาน การมีคดีความ หรือการด าเนินการตามกฎหมาย
ที่ส าคัญ กรณีสินทรัพย์ถาวรที่ส าคัญสูญหายหรือถูกท าลาย หรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง การจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ถาวรที่ส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ ใบอนุญาตที่ส าคัญถูกเพิกถอน หรือไม่ได้รับการต่ออายุ การไม่มีสิทธิใช้อย่างถูกต้องหรือ
โดยชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินที่ส าคัญ เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของ IGU พนักงาน และ/หรือ
ผู้บริหารของ IGU ตามที่ผู้ซื้อก าหนดปฏิเสธไม่ท างานต่อให้กับ IGU ในลักษณะที่ IGU จะไม่สามารถด าเนินธุรกิจตามปกติได้ 
หรือคู่ค้าที่ส าคัญของ IGU ไม่ให้ความยินยอม หรือไม่ประสงค์ที่จะเป็นคู่สัญญาของ IGU ต่อไป   

5. ผู้ขายไมไ่ด้ละเมิดข้อผูกพันหรือหน้าที่ใด ๆ ของผู้ขายภายใต้สญัญาฉบบันี้ และไม่มีค ารบัรองใด ๆ เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วน 

6. ผู้ซื้อได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและสถานะของ  IGU (due diligence) อย่างครบถ้วนแล้วเสร็จ และผลการ
ตรวจสอบข้อมูลและสถานะของ IGU (due diligence) ดังกล่าวเป็นที่พอใจส าหรับผู้ซื้อและไม่พบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานะ สินทรัพย์ การด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ IGU 

7. IGU จะต้องด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ IGU ให้เรียบร้อยก่อนที่ธุรกรรมจะแล้วเสร็จ โดยระบุรายละเอียด
ดังนี้ไว้ในข้อบังคับของ IGU (โดยให้ผู้ซื้อเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.) 
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1) หุ้นของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อในใบหุ้นจ านวน [*] หุ้น มลค่าที่ตราไว้หุ้นละ [*] บาท โดย
หุ้นหมายเลข [*] ถึงหมายเลข [*] เป็นหุ้นกลุ่ม ก. (“หุ้นกลุ่ม ก.”) และหุ้นหมายเลข [*] ถึงหมายเลข [*] เป็นหุ้นกลุ่ม ข. (“หุ้น
กลุ่ม ข.”) 

2) คณะกรรมการของบริษัทจะได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อด าเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้
บทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการจ านวนหก (6) คน ทั้งนี้กรรมการจ านวนสาม (3) คน จะมาจากการเสนอชื่อ
ของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.14 (“กรรมการกลุ่ม ก.”) และกรรมการจ านวนสอง (2) คน จะมาจากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข .15 

(“กรรมการกลุ่ม ข .”) และกรรมการที่เหลือจะมาจากการเสนอร่วมกันของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก . และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข . และ
ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ (“ประธานกรรมการ”) 

สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการภายใต้ข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนแห่งการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม ยกเว้น
สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการร่วมกันตามที่ระบุไว้ในวรรคสองข้างต้นนั้น ซึ่งไม่จ าต้องเป็นไปตามสัดส่วนแห่งการถือหุ้นดังกล่าว 

3) มติของที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 
ส าหรับการมีมติในกรณีใดที่จัดว่าเป็น “กรณีส าคัญ” ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ. มติคะแนนเสียงข้างมากจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงจากกรรมการกลุ่ม ก. อย่างน้อยหนึ่ง (1) เสียง และกรรมการกลุ่ม ข. อย่างน้อยหนึ่ง (1) เสียง 

ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

ถ้าในเร่ืองใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้คณะกรรมการเสนอเร่ืองดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

4) เพื่อวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจของคณะกรรมการใน “กรณีส าคัญ” ให้หมายถึงเร่ืองดังต่อไปนี้เท่านั้น 

(ก) การเสนอให้ผู้ถือหุ้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 

(ข) การได้มา จ าหน่ายไป หรือการจ านองอสังหาริมทรัพย์ 
(ค) การด าเนินคดีหรือการระงับข้อพิพาทใด ๆ การด าเนินการอนุญาโตตุลาการหรือการด าเนินการทางการ
ปกครอง หรือการท าการเรียกร้องอ่ืน ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรับผิดที่ส าคัญต่อบริษัทเป็นจ านวนเกินกว่า
หนึ่งล้าน (1,000,000) บาท 

(ง) ลงทุนใหม่ในธุรกิจใด ๆ การซื้อหรือได้มาซึ่งหุ้นใด ๆ หรือการเข้าท าสัญญาร่วมลงทุนไม่ว่าประเภทใด 

(จ) การก่อหนี้ของบริษัท การเข้าค้ าประกันในทางการเงิน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่ง
ก่อให้เกิดความรับผิดของบริษัทเป็นจ านวนเงินเกินกว่าส่วนของทุน (สัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1 :1) หรือ
เป็นจ านวน [*] บาท แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า 

(ฉ) การตั้งหรือเลิกส านักงานสาขา 

                                                           

14 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. หมายถึง นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ และ/หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องโดยที่มีนายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ เป็นผู้มีอ านาจควบคุม และ/หรือ 
เป็น Ultimate Shareholder 
15 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. หมายถึง CIG และ/หรอื บริษัทยอ่ย 
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(ช) การจ่ายเงินปันผล 
 

5) ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกครั้งต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ร้อยละเจ็ดสิบ (70%) ของจ านวนหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทั้งกลุ่ม ก. และ กลุ่ม ข. อย่าง
น้อยหนึ่ง (1) คนเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ตามถ้ามีผู้ถือหุ้นมาไม่ครบเป็นองค์ประชุมดังกล่าวข้างต้น 
ให้ประธานที่ประชุมเรียกนัดประชุมใหม่ ซึ่งจะต้องไม่เร็วกว่าแปด (8) วัน และไม่เกินสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ประชุมคร้ังแรก 
ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบเป็นองค์ประชุม 

6) ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยปฏิบัติตามข้อบังคับ 

7) ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนโดยการชูมือหรือลงคะแนนลับก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมี
เสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ บรรดามติทั้งหลายจะต้องได้คะแนนเสียงสนับสนุนอย่างน้อยร้อยละห้าสิบเอ็ด (51%) ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมการประชุม และจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. อย่างน้อยหนึ่ง (1) เสียง และ
ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. อย่างน้อยหนึ่ง (1) เสียง 

8) เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยที่
ประชุมต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ ากว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. อย่างน้อยหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. 
อย่างน้อยหนึ่ง (1) เสียง 

(ก) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ 

(ข) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และ 

(ค) การควบบริษัทหรือการรวมบริษัทเข้ากับกิจการอ่ืน หรือการเลิกบริษัท 

ซึ่งจากการก าหนดเงื่อนไขดังกลา่วไว้ในข้อบงัคับของ IGU ก็จะสามารถท าให้บริษัทฯสามารถควบคุมเสียงใน
การลงมติที่ส าคัญๆ ของ IGU ได้ 

8.5.3. ความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุนและ/หรือ ไม่ลงทุน ของผู้ถือหุ้นใหญ่โดยใช้กิจการเป้าหมายฯ 

จากการที่หากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมตัดสินใจลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสาธารณูปโภค(Utilities) และโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) กับผู้ร่วมทุนอ่ืนๆ โดยไม่ผา่น IGU อาจส่งผลให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ ความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมกับบริษัทฯ 

จากความเสี่ยงข้างต้น ส านักงานมีความเห็นว่า บริษทัฯ ควรจัดให้มีการลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น คือ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย IGU และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีเงื่อนไขก าหนดวา่ หากบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย หรือกลุ่มผู้ถือ
หุ้นเดิมประสงค์จะลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสาธารณปูโภค(Utilities) และโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) จะต้องลงทุน
โดยผ่าน IGU เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเปน็หนังสือจากคู่สัญญาอีกฝา่ยหนึ่ง เพื่อให้มีผลผูกพันกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมไม่ให้
ลงทุนโดยไมผ่่าน IGU 
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8.5.4. ความเสี่ยงจากการที่ ณ ปัจจุบันหุ้นของ PRIME ยังไม่ได้โอนให้กับกิจการเป้าหมายฯ 

ตามที่ทีป่รึกษาทางการเงินได้ให้ความเห็นว่าเนื่องจากตามกฎของกระทรวงพาณิชยน์ั้น การเพิ่มทุนโดยใช้
ทรัพย์สิน กิจการเป้าหมายฯ มีเวลา 90 วัน ในการด าเนินการโอนทรัพย์สนิให้แล้วเสร็จตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทวงพาณชิย์ นัน้ 

จากความเสี่ยงข้างต้น ส านักงานขอเรียนว่าตามค าสัง่ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง ที่ 66/2558 

เร่ือง ก านดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนจดัตั้งและเพิ่มทนุจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ข้อ 2. 
นั้นก าหนดว่าในการจดทะเบียนจัดตั้งและเพิ่มทนุของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ซึง่มีทุนที่ขอจดทะเบียนเกินกว่า 5,000,000 
บาท (ห้าลา้นบาท) หรือกรณีเพิ่มทุนท าให้ห้างหุ้นส่วนและบริษทัจ ากัดมีทุนจดทะเบยีนเกินกว่า 5,000,000 บาท (ห้าลา้นบาท) 
ให้จัดส่งเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนตามระเบยีบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2544 และเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้

(1) การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 
 

(1.1) กรณีช าระด้วยเงิน ให้จดัส่งเอกสารหลักฐานทีธ่นาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงว่าหุ้นส่วนผูจ้ัดการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจลงนามคนใดคนหนึ่งได้รบัช าระเงินลงหุ้นหรือเงินค่าหุ้นตามจ านวนที่ช าระไว้พร้อมค าขอจดทะเบียนจัดตั้ง 

 

เมื่อนายทะเบียนมีค าสัง่รับจดทะเบียนแล้ว ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดง
ว่าห้างหุ้นสว่นและบริษัทจ ากัดได้รับเงินลงหุ้น หรือเงินค่าหุ้นทีหุ้่นส่วนผูจ้ัดการหรือกรรมการเก็บรวบรวมไว้แล้ว ภายใน 15 วัน
นับแต่วนัที่นายทะเยนมีค าสั่งรบัจดทะเบียน 

 

(1.2) กรณีช าระด้วยทรัพยส์ิน ให้จัดส่งหนังสือยืนยนัของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน วา่จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยส์ิน
ให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด หรือหนังสือยืนยันว่าจะให้ห้างหุ้นส่วนใช้ทรัพยส์ินพร้อมค าขอจดทะเบียนจัดตัง้ 

 

เมื่อนายทะเบียนมีค าสัง่รับจดทะเบียนแล้ว ให้จัดส่งเอกสารหลกัฐานดังต่อไปนี้ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
นายทะเบียนมีค าสั่งรบัจดทะเบยีน 

 

(ก) ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรพัย์หรือทรัพย์สินที่มีทะเบียน ให้ส่งส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดเปน็เจ้าของกรรมสิทธิ์ 

(ข) ทรัพย์สินประเภทอื่น ให้ส่งส าเนาบญัชีแสดงรายละเอียดและมลูค่าทรัพย์สนิทีน่ ามาลงทนุ 

(ค) ทรัพย์สินซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนน ามาให้ห้างหุ้นส่วนใช้แทนการลงหุ้น ให้จัดส่งสัญญาให้ใช้ทรัพยส์ิน 
 

(2) การจดทะเบียนเพิ่มทุนห้างหุน้สว่นและบริษัทจ ากัด 
 

(2.1) กรณีช าระด้วยเงิน ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงว่าห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทจ ากัดได้รับช าระเงนิลงหุ้นหรือเงินค่าหุ้นแล้ว 

 

(2.2) กรณีช าระด้วยทรัพย์สิน ให้จัดส่งหนังสือชี้แจงยืนยันการรับช าระค่าลงหุ้นหรือค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินของห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
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(ก) ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรพัย์หรือทรัพย์สินที่มีทะเบียน ให้ส่งส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดเปน็เจ้าของกรรมสิทธิ์ 

(ข) ทรัพย์สินประเภทอื่น ให้ส่งส าเนาบญัชีแสดงรายละเอียดและมลูค่าทรัพย์สนิทีน่ ามาลงทนุ  

(ค) ทรัพย์สินซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนน ามาให้ห้างหุ้นส่วนใช้แทนการลงหุ้น ให้จัดส่งสัญญาให้ใช้ทรัพยส์ิน  

เอกสารตาม (2.1) และ (2.2) ให้จัดส่งพร้อมกับค าขอจดทะเบยีน 

 จากค าสั่งส านักงานทะเบยีนหุ้นส่วนบริษทักลางดังกลา่ว เมื่อ IGU จดทะเบียนเพิ่มทุนโดยรับช าระค่าหุ้นเปน็หุ้นสามัญ
ของ PRIME นั้น IGU จะต้องส่งบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลคา่ของหุ้นสามัญทีน่ ามาลงเป็นคา่หุ้น ต่อนายทะเบียนพร้อมค าขอ
จดทะเบียนทันที จึงไม่มีความเสี่ยงในการที่หุ้นของ PRIME จะยังไม่ถูกโอนให้ IGU 

ส่วนความเสีย่งข้อ 8.4.5 ความเสี่ยงด้านผลการด าเนินงานนัน้เป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ บริษทัฯ จะต้องมีส่วนร่วมใน
การบริหาร การตัดสินใจเข้าลงทุนในธุรกิจต่างๆ และมีความรบัผิดชอบร่วมกับกับผู้ถือหุ้นเดิม ส าหรับความเสี่ยงข้อ 8.4.6 เร่ือง
ของความน่าเชื่อถือของงบการเงินนัน้ คณะกรรมการบริหารฯ เห็นว่ากิจการเป้าหมายฯ เป็นกิจการเปิดด าเนินการใหม่ ดังนัน้ 
แม้จะมีความเสี่ยงดา้นงบการเงนิแต่ก็เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ า และส าหรับความเสีย่งข้อ 8.4.7  ความเสี่ยงของราคาหุ้นจาก
การค านวณด้วยวิธี P/BV นั้นทัง้ที่ปรึกษาทางการเงนิและคณะกรรมการบริหารฯ ก็ไม่ได้น ามาประกอบการพิจารณาเพื่อเข้าท า
ธุรกรรมการซื้อหุ้นในครั้งนี้ ดังนัน้ ความเสี่ยงข้อ 8.4.5–8.4.7 จึงเป็นความเสี่ยงที่มีนยัส าคัญน้อยกว่าข้อ 8.4.1–8.417 ซึ่งทางที่
ปรึกษากฎหมายฯ ได้ด าเนนิการแสดงความเห็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงแล้วดังกลา่ว 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารฯ ได้ท าการศึกษาธุรกิจและ
แนวทางการลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและเครือข่ายพันธมิตรทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว และ
พบว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและพันธมิตรมีความแข็งแกร่งทางด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งมี
ความเชี่ยวชาญในการเลือกและตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ ตลอดถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีระบบและมีนวัต กรรมทาง
การเงินที่ก้าวหน้าจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมทุนกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม อีกทั้งบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างธุรกิจของ
กิจการเพื่อให้สอดรับกับการแก้ปัญหาทั้งภายในกิจการและปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และที่ส าคัญคณะกรรมการบริหารฯ 
ได้ท าการศึกษาถึงความเสี่ยงในการเข้าท าธุรกรรมและก าหนดให้ที่ปรึกษากฎหมายด าเนินการหาแนวทางที่ดีที่สุดที่จะสามารถ
ปิดความเสี่ยงในครั้งนี้ ดังนั้น ธุรกรรมดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุผล
หลักๆ ดังต่อนี้ 

9.1. การเข้าท าธุรกรรมฯ เป็นการได้มาซึ่งกิจการเป้าหมายฯ และผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพในน าพาให้กิจการเป้าหมายเติบโต
และพัฒนาต่อไปในอนาคต เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและมีอัตราการเติบโตขึ้นตาม
แนวนโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐทั่วโลก  
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9.2. การเข้าท าธุรกรรมฯ จะก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท กับ พันธมิตรทั้งทางธุรกิจและทางการเงิน
มากมาย โดยบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินลงทุน จากพันธมิตรทางการเงินที่มีฐานะทางการเงินดี มีศักยภาพใน
การระดมเงินทุน 

9.3. การเข้าท าธุรกรรมฯ จะส่งผลให้บริษัทสามารถใช้  รากฐานศักยภาพของธุรกิจเดิมเพื่อต่อยอดให้ธุรกิจใหม่สร้าง
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าธุรกิจที่บริษัทมีอยู่ ณ ปัจจุบัน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า หากบริษัทฯ สามารถปิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ภายใต้ความเห็น
ของที่ปรึกษากฎหมายตามข้อ 8.5 การลงทุนในครั้งนี้จะมีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงการ
สนับสนุนขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของทั้งบริษัทฯ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตให้กับบริษัทฯ  ดังนั้น การ
ลงทุนในกิจการดังกล่าวจึงถือเป็นโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท
จึงมีมติเอกฉันท์อนุมัติในหลักการในแผนการลงทุนดังกล่าว โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารฯ ด าเนินการเจรจากับ
ผู้ขายในรายละเอียดของสัญญาเพื่อปิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ ต่อไป 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อ 9 ข้างต้น  

คณะกรรมการตรวจสอบเข้าใจถึงความจ าเป็นในการเข้าท ารายการได้มาของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และ เห็นชอบใน
หลักการพร้อมทั้งอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท อิมแพ็ค กรีน ยูทิลิตี้  โฮลดิ้ง จ ากัด (“กิจการเป้าหมายฯ” หรือ 
“IGU”) โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารไปด าเนินการในรายละเอียด พร้อมทั้งขอให้
กรรมการบริหารฯ เพิ่มความระมัดระวังในการเข้าท ารายการ และจัดท าข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกับกับผู้ถือหุ้นเดิมฯ ในประเด็น
หลักๆ ดังต่อไปนี้ 

1)  การประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) 

สืบเนื่องจากรายงานการประเมินมูลค่ากิจการของที่ปรึกษาทางการเงินที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach : DCF) เนื่องจาก (1) ข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล16 และ (2) ความไม่
ชัดเจนของแผนธุรกิจ17 ณ ปัจจุบัน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ
ฝ่ายบริหาร ด าเนินการร่วมกันกับผู้ถือหุ้นเดิมจัดท าแผนธุรกิจ แผนการใช้เงิน และประมาณการทางการเงินของกิจการ

                                                           

16  เนื่องจากทรัพย์สินหลักของ IGU คือ หุ้น PRIME ซ่ึง ณ ปัจจุบัน IGU ถือหุ้น PRIME ไม่ถึงร้อยละ 10 ดังนั้น ไม่นับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ตามค าจ ากัดความ
ภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้ที่ปรึกษาทางการเงินของ CIG ไม่สามารถขอให้ PRIME เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากข้อมูลที่เปิดเผยให้กับสาธารณชนทั่วไป
เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินท าการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดตามมาตรฐานของที่ปรึกษาทางการเงินได้ ที่ปรึกษาทางการเงินจึงเปิดเผย
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลของ PRIME ดังกล่าวไว้ในรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ 

17  ส าหรับแผนธุรกิจของกิจการกลุ่มบริษัทที่ IGU มีแผนเข้าไปร่วมทุน และ/หรือ ควบรวมกิจการในอนาคต ทางกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมต้องการให้ CIG มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเข้าร่วมทุน และ/หรือ ควบรวมในแต่ละกิจการ ดังนั้น  ทางที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่ามีความไม่แน่นอนจึงไม่ท าการประเมินมูลค่า 
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากคณะกรรมการบริหารตัดสินใจว่าจะเลือกลงทุน และ/หรือ ควบรวมกิจการกับกิจการใดในอนาคต และมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ 
ทางคณะกรรมการบริษัทต้องการมีส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกลงทุน และ/หรือ ควบรวมกิจการ และ/หรือ อนุมัติในรายละเอียดการใช้เงินจากการ เพิ่มทุน 
และ/หรือ การออกหุ้นกู้อีกครั้ง เพื่อการก ากับดูแลที่รอบคอบ ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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เป้าหมายฯ ให้ชัดเจนเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ และ/หรือ ปราศจากข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินระบุ และ
น ามารายงานให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ18 หลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

2)  การพิจารณาอย่างรอบคอบให้เกิดความเสี่ยงเรื่องการด้อยค่าเงินลงทุนน้อยที่สุด 

จากการซื้อหุ้นของกิจการเป้าหมายฯ จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน 9,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ในราคาหุ้นละ 25 บาท ซึ่งราคาซื้อขายที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของกิจการ ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงถูกตั้งส ารอง
ด้อยค่าเงินลงทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญหาก บริษัทฯ มีอ านาจควบคุมกิจการเป้าหมายฯ มากเกินไปจนถึงจุดที่ส่งผลให้ต้องท างบการเงินรวม แต่หากบริษัทฯ 
มีอ านาจควบคุมในกิจการเป้าหมายฯ น้อยเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ เกิดความเสียเปรียบในด้านผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนในครั้งนี้  

เพื่อให้เกิดความรอบคอบสูงสุดในการเข้าท าธุรกรรมและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อยที่สุด คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงมีความเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายบริหาร ประสานงานกับ (1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ (2) ที่
ปรึกษาทางการเงินที่จัดท ารายงาน "การปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation, PPA)" เพื่อประกอบมาตรฐานใน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ และ (3) ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อให้เกิดความรอบคอบ
และระมัดระวังอย่างสูงสุดโดยให้เกิดความสมดุลระหว่าง อ านาจควบคุมที่บริษัทฯ ควรจะมีในกิจการเป้าหมายฯ กับ ผลกระทบ
ต่องบการเงินรวมของบริษัทจากการด้อยค่าเงินลงทุน และน าผลสรุปการตัดสินใจและร่างรายงานการปันส่วนราคาซื้อมา
รายงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อรับทราบหลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

3)  การใช้แหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกหุ้นกู้ 

สืบเนื่องจากการเข้าลงุทนในหุ้นสามัญของกิจการเป้าหมายฯ และแผนการลงทุนตลอดถึงการด าเนินธุรกิจของกิจการ
เป้าหมายฯ ในอนาคต จะมีการใช้แหล่งเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกหุ้นกู้ของ
บริษัทฯ เพื่อความรอบคอบและระมัดระวังอย่างสูงสุดทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารฯ 
และฝ่ายบริหาร จัดท าวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ และ
ข้อดี ข้อเสีย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของการเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้ดังกล่าว พร้อมทั้งประมาณการทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทฯ หลังการเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้ดังกล่าว รวมถึงโครงสร้างการถือหุ้ นของ
บริษัทฯ ก่อนและหลังการเพิ่มทุน (ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด)  และน ามา
รายงานให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายละเอียดและความจ าเป็นในการเข้าซื้อกิจการเป้าหมายฯ ในครั้งนี้ มีข้อมูลที่เป็นความลับทาง
ธุรกิจของกิจการเป้าหมาย และของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนธุรกิจในการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ แต่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะชนได้ในขณะนี้ ภายหลังจากด าเนินการจัดท า

                                                           

18  ส าหรับแผนการร่วมทุนระหว่าง CIG กับ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม คณะกรรมการบริษัท ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าร่วมทุน และ/หรือ ควบรวมในแต่ละ
กิจการที่ทาง IGU จะไปลงทุน ดังนั้น จึงระบุไว้ชัดเจนว่าทุกครั้งที่มีแผนการลงทุนของ CIG คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทย่อย และคณะกรรมการ 
IGU ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต้องน ารายละเอียดกลับมาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง ส่วนนี้ไม่มอบอ านาจเป็นการทั่วไป 
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รายละเอียดใน 1) - 3) เพิ่มเติมแล้ว บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์ฯ (SETLink)  เพื่อความโปร่งใสและความรอบคอบในการท ารายการในครั้งนี้ 

11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อสารสนเทศในเอกสารฉบับนี้  

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ถูกพิจารณาให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อสารสนเทศที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งได้จัดท าขึ้น
ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี้มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 ลงช่ือ..................................................................... 

         (นายอารีย์ พุ่มเสนาะ) 

     ประธานกรรมการบริหาร 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 

 

1. รายละเอียดการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน 

1.1 จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

จ านวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 200 ของจ านวนหุน้ที่ออกและ
จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท ณ วนัท่ี 8 สงิหาคม 2565 

 

1.2 วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 

เสนอขายในราคาหุน้ละ 0.50 บาท โดยบริษัทก าหนดราคาเสนอขายดงักลา่วโดยพิจารณาจากสภาวะอตุสาหกรรม
และตามมูลค่าหุน้ที่ตราไวใ้นขณะที่เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน รวมถึงการพิจารณาอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทาง
บญัชี (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่ประกอบธุรกิจคลา้ยคลึงกันกบับริษัท โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินรวมเทา่กบั 229,712,000 บาท หรอืคิดเป็นมลูคา่ทางบญัชีตอ่
หุน้เทา่กบั 0.27 บาทตอ่หุน้ 

 

1.3 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 

 ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 1,729,577,364 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
สามญัเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราสว่นหุน้สามญัเดิม 1 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้สามญั
ออกใหม ่ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท ตามมลูคา่ที่ตราไว ้ 

 

ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก า หนดไว้ข้างต้นได้ 
(Oversubscription) แต่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิก็ตอ่เมื่อมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้  ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในรอบแรกแลว้ บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุท่ีเหลอืดงักลา่ว ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามสดัสว่นการถือหุน้เดิม ในราคาเดียวกนักบั
หุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรตามสทิธิ ดงันี ้ 

1) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 

ในรอบแรกมีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากบัหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวา่สิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือ
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวทัง้หมดทุกรายตามจ านวนที่แสดง
ความจ านงซือ้เกินกวา่สทิธิ  
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2) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ( Right Offering) 

ในรอบแรกมีจ านวนนอ้ยกว่าหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ที่เหลือ ดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสดัสว่นการถือหุน้
เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูจ้องซือ้
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษหุน้จากการค านวณ ใหปั้ดเศษหุน้
นัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายจองซือ้และ
ช าระคา่จองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่อีก ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่
สิทธิแต่ละราย และยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้หุน้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูดว้ย
จ านวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร 
(ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการ
จัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้หุ้นและช าระค่าจองซือ้แล้ว ทั้งนี ้ ให้
ด  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีในขอ้ (ข) นีจ้นกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจาก
การจดัสรร 

กรณีการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right 

Offering) นีส้ง่ผลใหผู้จ้องซือ้รายใดถือหุน้ถึงหรือขา้มจดุที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของบรษัิท ผูจ้องซือ้มีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

 

ใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหม้ีอ  านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุน้สามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง  การด าเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณาก าหนดเง่ือนไข หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ที่จะจดัสรรแก่ผูถื้อหุน้เดิม วนัก าหนดรายช่ือ 

ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ อตัราสว่นการเสนอขายส าหรบัการเสนอขายหุน้ 

(กล่าวคือ อตัราส่วนหุน้สามญัเดิมต่อหุน้สามญัที่ออกใหม่) ราคาเสนอขายและการค านวณราคาเสนอ
ขายส าหรบัการเสนอขายหุน้ วิธีการจดัสรรหุน้ท่ีมีการจองซือ้เกินกวา่สทิธิ ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึง
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว  เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์
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2) การเขา้เจรจา ตกลง ลงนาม แกไ้ข เพิ่มเติม และรบัรองเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้
ด าเนินการอนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมข่า้งตน้ 

3) การลงนามในแบบค าขออนญุาตการขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกลา่ว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการยื่นเอกสารตอ่เจา้หนา้ที่หรอืตวัแทนของ
หน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ไม่ว่าในประเทศหรือตา่งประเทศ) ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และด า เนินการใด ๆ  
ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทไดท้กุประการ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบรษัิทภายใตเ้ง่ือนไขทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

4) การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ า นาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียน
เสรจ็สมบรูณ ์

5) การแต่งตัง้และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ  

ตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

6) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวขอ้งกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้สามญัเพิ่ม ทุน 
เพื่อใหก้ารด าเนินการตามที่ระบไุวข้า้งตน้ส าเรจ็ลลุว่ง 

1.4 บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 

บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัออกใหม่  (Record Date) คือวนัที่ 23 กนัยายน 
2565 และก าหนดใหว้นัจองซือ้หุน้สามญัออกใหม่ คือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2565 ถึงวนัท่ี 21 ตลุาคม 2565 รวมทัง้สิน้ 15 
วันท าการ อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน และขึน้อยู่กับการไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ 

 

2. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

วตัถปุระสงคข์องการเพิ่มทนุในภาพรวมเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุส ารองส าหรบัการช าระหนีส้ถาบนัการเงินและการใชเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในกิจการ รวมถึงการขยายธุรกิจของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในอนาคต ซึง่หมายความรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะการ
ลงทนุใน (1) ธุรกิจดา้นสาธารณปูโภคและโครงสรา้งพืน้ฐาน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภายใตห้่วงโซอ่ปุทาน
ความเย็น (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management); (3) ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทาง
การเงินโครงการฯ (Engineering Procurement and Construction with Financing); และ (4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
การก่อสรา้งและการสนับสนุนทางการเงินภายใต้กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบวงจร โดยมี
รายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารเพิ่มทนุแยกตามประเภทของการเพิ่มทนุ เป็นดงันี ้
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2.1  เงินจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ( Right Offering) จ านวน 
864,788,682 บาท จะถกูน าไปใชเ้พื่อช าระหนีส้ถาบนัการเงิน และ/หรอื ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการตลอดจน
การประกอบธุรกิจเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตและเพือ่ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึง่หมายความรวมถงึ
แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 

(1) เงนิลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน  
(Utilities and Infrastructure)  

สืบเนื่องจากวิกฤติการสงครามยูเครนและรัสเซียส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนพลังงานและ
สาธารณปูโภค ซึ่งสง่ผลกระทบใหต้น้ทุนดา้นพลงังานเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัส าหรบักิจการอตุสาหกรรมทุก
รูปแบบ ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการพลงังานจึงกลายเป็นปัจจยัหลกัที่จะสง่ผลกระทบต่อความอยูร่อดของ
ธุรกิจ ดงันัน้ ทางฝ่ายบริหารจึงไดด้  าเนินการหาผูร้่วมทุนที่มีประสบการณแ์ละศักยภาพดา้นธุรกิจพลงังานเขา้
มาร่วมทุนกบับริษัท พรอ้มทัง้จดัหาธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมใหก้ับบริษัท เพื่อลดตน้ทนุและ
ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึน้  ซึ่งการลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื ้นฐาน (Utilities and 

Infrastructure) นีห้มายความรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ (1.1) โครงการปรบัเปลีย่นยานพาหนะเพื่อการพาณิชยเ์ป็น
ยานพาหนะไฟฟา้เพื่อการลดตน้ทนุคา่ขนสง่ (Convert Commercial Vehicles to Electric Vehicles for Logistics) 

และ (1.2) โครงการนิคมอตุสาหกรรมสเีขียวที่ยั่งยืนเชิงนิเวศ (Zero Carbon Sustainable Industrial Estate); 

(2) ธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเยน็  
(Cold Chain Logistic and Supply Chain Management) 

ห่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain Management) หมายถึง ห่วงโซ่อุปทานที่มีการควบคุมหรือ
เลือกใชส้ภาวะอณุหภมูิ ความชืน้สมัพทัธ์ บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม วิธีการบรรจุหรือบรรจุภณัฑท์ี่เหมาะสมกบั
ผลิตผลหรือผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท ตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่การเก็บเก่ียว เก็บรกัษา การแปรรูป หรือการ
บรรจ ุขนสง่ และกระจายสนิคา้ รวมถึงการบรหิารจดัการเวลาด าเนินงานในหว่งโซอ่ปุทานใหส้ัน้ท่ีสดุจะสามารถยดื
อายกุารเก็บรกัษาและรกัษาคณุภาพของสนิคา้ได ้

ธุรกิจนีเ้ป็นการขยายธุรกิจเดิมที่เก่ียวขอ้งกบัอปุกรณแ์ละเทคโนโลยีเก่ียวกบัเครือ่งปรบัอากาศไปสูธุ่รกิจที่มี
ความมั่นคงและอตัราการเติบโตสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ยงัใชค้วามรูค้วามสามารถและศกัยภาพดา้นเทคโนโลยี
ที่บรษัิทมีความแข็งแกรง่ในการเพิ่มฐานการใหบ้รกิารดงักลา่ว ประกอบกบัการรว่มทนุกบัผูล้งทนุท่ีมีศกัยภาพและ
เครือข่ายที่มีประสบการณย์าวนานในธุรกิและมีความพรอ้มในดา้น กลยุทธก์ารสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) 
ที่ครบวงจร 
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(3) ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงนิโครงการฯ  
(Engineering Procurement and Construction with Financing); 

สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีพืน้ฐานดา้นธุรกิจวิศวกรรม บริษัทจึงไดจ้ัดหาผูร้่วมทุนที่มีศกัยภาพดา้นการ
ก่อสรา้งพรอ้มการสนบัสนนุทางการเงินที่แข็งแกรง่ใหก้บัโครงการฯ เพื่อใหม้ีศกัยภาพในการหาสนบัสนนุลกูคา้ที่มี
โครงการที่สรา้งความยั่งยืนและก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคม ซึ่งธุรกิจนีส้ามารถต่อยอดใหก้บัธุรกิจอื่น  ๆ ทัง้ธุรกิจ
เดิมของบริษัทและธุรกิจดา้นพลงังานและสาธารณปูโภค ซึ่งบริษัทเขา้ไปรว่มลงทนุ รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น  ๆ 
เช่น ธุรกิจการก่อสรา้งโรงพยาบาล ธุรกิจการก่อสรา้งนิคมอตุสาหกรรมพลงังานสะอาด รวมถึงการลงทนุในกิจการ
เครื่องท าความเย็น รถตู้เย็น และห้องเย็น (Cold Chain Management) และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถสรา้ง
ผลตอบแทนที่น่าพอใจใหแ้ก่บริษัทในอนาคตรวมทัง้น าไปช าระหนีส้ถาบนัการเงินและหนีส้ินที่มีภาระผกูพนัอื่น  ๆ 
และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใหก้บับรษัิท 

(4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการสนับสนุนทางการเงนิ 

เพื่อสนบัสนนุธุรกิจการก่อสรา้งพรอ้มการสนบัสนนุทางการเงินโครงการฯ ตาม (3) บรษัิทอาจใชโ้อกาสนีใ้น
การเขา้ลงทุนในธุรกิจที่กลุ่มบริษัทเขา้ใหบ้ริการดา้นการก่อสรา้งและการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว ท่ีจะ
สามารถสรา้งโอกาสและการเติบโตใหก้ับบริษัทในอนาคต เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจอุตสาหกรรมเก่ียวกับ
อปุกรณก์ารแพทย ์ธุรกิจอตุสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการเติบโตตอ่เนื่องและไดผ้ลตอบแทนเป็นรูปธรรมและมั่นคง 

สรุปรายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารเพิ่มทนุแยกตามประเภทของการเพิ่มทนุ และการใชเ้งินทนุในสว่นท่ีเพิ่ม เป็นดงันี  ้

ล าดับที ่ รายละเอียด 
ความต้องการ

เงนิทุน 
% เงนิเพิ่มทุน ระยะเวลา 

1 เพ่ือช าระคืนเงินกูฯ้ และเป็นเงินทนุหมนุเวียน 89,788,682.00 10.38% ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565  
2 เพ่ือลงทนุในธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค 225,000,000.00 26.02% ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 

3 เพ่ือลงทนุในธุรกิจภายใตห้ว่งโซอ่ปุทานความเย็น  50,000,000.00 5.78% ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 

4 เพ่ือลงทนุในธุรกิจการก่อสรา้งและสนบัสนนุทางการเงิน 500,000,000.00 57.82% ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 

 รวม 864,788,682.00 100.00%  

 

3. ผลกระทบตอ่ผู้ถอืหุน้ (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถอืหุน้ได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ 

3.1 ผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution)  
ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทที่ไม่ไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะไดร้บัผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 

แบง่ออกเป็น 2 กรณี 
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กรณีที่ 1 จะไดร้บัผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้
ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) 

 

กรณีที่ 2 จะไดร้บัผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่ไม่ไดจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจะไดร้บัผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้
เดิม (Control Dilution) โดยจะลดลงในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 66.67 

 

โดยค านวณจากจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ( Right Offering) 

หารดว้ยผลรวมของ (1) จ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และ (2) จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอ
ขายตอ่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 

 

Control Dilution = จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุท่ีเสนอขายตอ่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัสว่นการถือหุน้ 

     จ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด +  
         จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายตอ่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 

 

 =                                                 1,729,577,364 

                 864,788,682 + 1,729,577,364 

   

 =  รอ้ยละ 66.67 

  

3.2 ผลกระทบตอ่ราคา (Price Dilution) 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้  (Right Offering) ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทท่ีไมไ่ดจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะไดร้บัผลกระทบตอ่ราคา (Price Dilution) แบง่ออกเป็น 2 กรณี 

 

กรณีที่ 1 จะไดร้บัผลกระทบ Price Dilution ดงันี ้
ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) 

 

กรณีที่ 2 จะไดร้บัผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้
ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทท่ีไมไ่ดจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะไดร้บัผลกระทบตอ่ราคา (Price Dilution) โดยจะลดลง
ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ  7.35 ดงันี ้
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โดยที:่ 
ราคาตลาด = ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 15 วนั
ท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 
เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  คือ ระหว่างวนัที่ 14

กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565  ซึ่งมีราคาเท่ากับ0.0.5619 บาท (ขอ้มูลจาก SETSMART ตาม 
www.setsmart.com) 

 

                      ราคาหลงัเสนอขาย =      (ราคาตลาด X จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้) + (ราคาใชส้ทิธิ X จ านวนหุน้ท่ีรองรบัในครัง้นี)้ 
                                  (จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีรองรบัในครัง้นี)้ 
 

 

                      ราคาหลงัเสนอขาย =                   (0.5619 X 864,788,682) + (0.5 X 1,729,577,364) 

                                               (864,788,682 + 1,729,577,364) 
 

          =  0.5206 บาทตอ่หุน้  
 

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Per Share Dilution)  
ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทที่ ไม่ได้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Per Share Dilution)  

แบง่ออกเป็น 2 กรณี 

 

กรณีที่ 1 จะไดร้บัผลกระทบ Earnings Per Share Dilution ดงันี ้
ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) 

 

กรณีที่ 2 จะไดร้บัผลกระทบ Earnings Per Share Dilution ดงันี ้
ไมม่ีผลกระทบ เนื่องจากบรษัิทมีผลประกอบการขาดทนุจึงไมม่ี Earnings Per Share 
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4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทุน 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและออกหุน้สามญั
เพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) และการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่น (Right Offering) พรอ้มกบัหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลง สภาพหุน้กู้
แปลงสภาพในครัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อ
วตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 2 

 

นอกจากนี ้หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุน้ในรูปแบบตา่ง ๆ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาและเห็นวา่การออก
และเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) เป็นแนวทางการ
ระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มทุนครัง้นี ้ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทไดร้บัเงินทุนใน
ระยะเวลาอนัสัน้ อีกทัง้ การเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้
(Right Offering) ดังกล่าวเป็นการใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ของบริษัทมีส่วนร่วมในการจองซือ้หุน้เพิ่มทุนและมีสิทธิได้รับ
ผลตอบแทนจากผลประกอบการของบรษัิทรว่มกนัในอนาคต 

 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการเพิ่มทุน 

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (Right Offering) ดงักลา่ว
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 โดยบริษัทจะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตาม
รายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 2 ขา้งตน้  
 

หมายเหต:ุ ระยะเวลาที่บรษัิทจะไดร้บัเงินอาจมีการเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาของการก าหนดวนัจองซือ้ ซึง่ขึน้อยูก่บั
การไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
 ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

แผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายและความเพียงพอของแหล่งเงินทนุ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Right Offering) ในครั้งนี  ้มีความ
สมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และผูถื้อหุน้ทัง้หมด เนื่องจากบรษัิทมีแผนที่จะน าเงินท่ีไดจ้าก
การระดมทนุครัง้นีไ้ปใชต้ามวตัถปุระสงค ์ท่ีระบใุน รายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 2 

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครัง้นีม้ีผูจ้องซือ้เต็มจ านวน บริษัทจะสามารถ
ระดมทุนได้เป็นจ านวนประมาณ 864,788,682 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินเพื่อใช้ช าระหนีส้ถาบันการเงิน 
ตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต และเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ตอ่ไป ที่บรษัิทคาดวา่จะน ามาซึง่รายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้ และสง่ผลใหผ้ลการด าเนินงานของบรษัิทปรบัตวัดี
ขึน้ อนัเป็นประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทและผูถื้อหุน้ของบรษัิท ตามรายละเอียดในขอ้ 2 
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4.4 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน
 ของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้ตามสัดส่วน ( Right 

Offering) เป็นการด าเนินการตามแผนการจดัหาแหลง่เงินทนุของบรษัิท ซึง่จะท าใหบ้รษัิทสามารถน าเงินท่ีไดจ้ากการ
เพิ่มทนุไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ได ้ซึง่การด าเนินการตามที่กลา่วมานีจ้ะเป็น
ผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นประโยชนต์่อบริษัทในการเสริมสรา้งความมั่นคงในกระแสเงินสดและ
ฐานะทางการเงินของบริษัท และยงัช่วยเสริมสรา้งสภาพคลอ่งทางการเงินใหแ้ก่บริษัท ทัง้นี ้ในการเพิ่มทนุจากการ
ออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้จะสง่ผลใหส้ถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีขึน้ อนัจะสง่ผลใหบ้ริษัทมี
ฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง 

 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคับของบริษัท ตลอดจนมติ 
ที่ประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรกัษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน  
โดยกระท าการหรือละเวน้การกระท าการใด อนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท 
บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดงักลา่วได ้แต่หากบริษัทไม่เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว  

ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการเรียกรอ้งได ้  

และหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ ๆ สามารถฟ้องเรียกรอ้งคา่เสียหายจากกรรมการคนดงักลา่ว
แทนบรษัิทได ้ตามมาตรา 85 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  
 

นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดของกรรมการ อนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนข์องบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งได้
ประโยชนไ์ปโดยมิชอบ บรษัิทอาจฟอ้งเรยีกใหก้รรมการรบัผิดชอบในการสง่คืนประโยชนด์งักลา่วแก่บรษัิทได ้หรอืผูถื้อหุน้
ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทจะแจง้ใหบ้ริษัท
ด าเนินการดงักลา่วได ้ซึ่งหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ ผูถื้อหุน้ดงักลา่
วสามารถใชส้ิทธิฟ้องเรยีกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษัิทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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รายละเอียดที่ส าคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บรษัิท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัท”) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนส ารองส าหรบัการช าระหนีส้ถาบันการเงินและการใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่ง
หมายความรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการลงทุนใน (1) ธุรกิจดา้นสาธารณูปโภคและ
โครงสรา้งพืน้ฐาน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภายใตห้่วงโซ่อปุทานความ
เย็น (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management); (3) ธุรกิจการก่อสรา้ง
พร้อมการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ (Engineering Procurement and 

Construction with Financing); และ (4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการก่อสรา้งและ
การสนับสนุนทางการเงินภายใตก้ลยุทธ์การสรา้งระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบ
วงจร 

แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ด  าเนินการอยู่ในปัจจุบนั ตลอดจนธุรกิจใน
อนาคตที่บริษัทคาดว่าจะน ามาซึ่งรายไดผ้ลตอบแทนที่เพิ่มขึน้และส่งผลใหผ้ล
การด าเนินงานของบริษัทปรบัตวัดีขึน้อนัเป็นประโยชนส์งสดุแก่บริษัทและผูถื้อ
หุน้ของบรษัิท ซึง่แบง่เป็นจ านวนเงินดงันี ้
 เพื่อลงทนุในธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค ไมเ่กิน 325 ลา้นบาท 

 เพื่อลงทนุในธุรกิจภายใตห้ว่งโซอ่ปุทานความเย็น ไมเ่กิน 150 ลา้นบาท 

 เพื่อลงทุนในธุรกิจการก่อสรา้งและสนับสนุนทางการเงิน ไม่เกิน 200 ลา้น
บาท 

 เพื่อลงทนุในธุรกิจอตุสาหกรรมและอื่น ๆ ไมเ่กิน 120 ลา้นบาท 

 เพื่อช าระคืนเงินกูส้ถาบนัการเงินและหนีส้นิที่มีภาระผกูพนัอื่น ๆ และเป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทและเงินทนุส ารองส าหรบัธุรกิจในอนาคต
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 69.79 ลา้นบาท 

ประเภท หุน้กูแ้ปลงสภาพชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัที่ออกใหม่ของ
บริษัท ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย ไมเ่กิน 864,788,000 บาท 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว ้(Face Value) 1,000 บาทตอ่ 1 หนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จ านวนหุ้นกู้แปลงสาพ ไมเ่กิน 864,788 หนว่ย 
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หัวข้อ รายละเอียด 

วิธีการเสนอขายและจัดสรร บรษัิทจะเสนอขายและจดัสรรทัง้จ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทท่ีมสีทิธิไดร้บั
การจัดสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยผูถื้อหุน้เดิมรายที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรร
สามารถจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสทิธิ นอ้ยกวา่สทิธิ หรอืมากกวา่สทิธิของตน
ได ้หรอืสละสทิธิไมจ่องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้นีก็้ได ้โดยบรษัิทจะ
จัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ตามสิทธิจนครบถว้นก่อน หากมี
หุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรตามสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ
สว่นที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้และช าระเงินค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพเกินสิทธิของ
ตนจนกวา่จะไมเ่หลอืหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลอืใหจ้ดัสรร 

สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถอืหุ้นเดิม 1,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการค านวณให้ตัดทิง้ 

ทกุกรณี โดยผูถื้อหุน้ของบริษัทรายใดที่ถือหุน้ต ่ากว่า 1,000 หุน้ จะไม่มีสิทธิจองซือ้
หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสทิธิได ้(แตส่ามารถจองซือ้เกินสทิธิของตนได)้ 

หุ้นทีจั่ดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

864,788,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทในปัจจุบนั ภายหลงัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ
ตามหุน้กูแ้ปลงสภาพ ภายใตส้มมติฐานว่ามีการใชส้ิทธิแปลงสภาพทัง้จ านวน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วของบริษัท ณ วันประชุม
คณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัที่ 6 สงิหาคม 2565  

อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 5 ปี นบัจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

อัตราดอกเบีย้ รอ้ยละ 6 ตอ่ปี 

การช าระดอกเบีย้ ปีละ 4 ครัง้ โดยจะช าระดอกเบีย้ทุกไตรมาสของทุกปีนับจากวันท่ีออกหุน้กู้แปลง
สภาพ 

ข้อจ ากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ - ไมม่ี -  
ราคาแปลงสภาพ 1.00 บาทตอ่หุน้ หรอืราคาอื่นที่เกิดจากการปรบัราคาแปลงสภาพตามเง่ือนไขที่จะได ้

ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิตอ่ไป 

อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตอ่หุน้สามญั 1,000 หุน้ หรอือตัราอื่นที่เกิดจากการปรบั
ราคาแปลงสภาพตามเง่ือนไขที่จะไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิตอ่ไป 

วันแปลงสภาพ สามารถเริม่แปลงสภาพได ้2 ปี นบัจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือในวนัที่หุน้กู้
แปลงสภาพหมดอาย ุ

ระยะเวลาการใช้สิทธิและก าหนดการ
ใช้สิทธิ 

สามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพไดเ้มื่อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีอายคุรบ 2 ปี นบัจากวนัที่ออก
หุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืในวนัที่ครบก าหนดไถ่ถอนของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

วันสิน้สุดการใช้สิทธิ 5 ปี นบัจากวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตอ้งการใชส้ทิธิแปลงสภาพจากหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็น
หุน้สามญั ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัไดจ้นถึง
วนัท าการที่ 15 ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพคร้ังสุดท้าย”) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

โดยไมม่ีการบงัคบัแปลงสภาพ ทัง้นี ้ณ วนัใชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพครัง้
สดุทา้ย ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ไดแ้ก่  

ก) ขอใหไ้ถ่ถอนเป็นเงินสดทัง้จ านวน ผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละรายจะไดร้บัเงินสดจ านวน 
1,000 บาท ตอ่ 1 หนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึง่เทา่กบัมลูคา่ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
พรอ้มกบัการจ่ายดอกเบีย้งวดสดุทา้ย 

ข) ขอใหไ้ถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ (มลูคา่ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ
เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้ง
จ านวนเป็นหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทที่ราคาแปลงสภาพ 1.00 บาทต่อหุน้ 
(หรอืราคาอื่นที่เกิดจากการปรบัราคาแปลงสภาพ ตามเง่ือนไขที่จะไดก้ าหนดไว้
ในขอ้ก าหนดสิทธิต่อไป) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการปรบัราคาแปลงสภาพภายหลงั 
ซึง่ท าใหเ้กิดเศษของหุน้จากการค านวณการแปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ
จะไดร้บัคืนเงินสดแทนเศษของจ านวนหุน้ดงักล่าว โดยใหน้ าเศษของจ านวน
หุน้คณูราคาแปลงสภาพ ในการนีบ้ริษัทจะค านวณใหเ้หลือเศษทศนิยมไมเ่กิน
สองต าแหน่ง (ถ้าต าแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับหา้ บริษัทจะปัด
ทศนิยมต าแหน่งที่สองขึน้ และปัดทศนิยมต าแหน่งที่สองลงหากต าแหน่งที่
สามมีคา่นอ้ยกวา่หา้) นอกจากนี ้บรษัิทจะช าระดอกเบีย้คา้งจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
กูแ้ปลงสภาพจนถึง (แตไ่มร่วม) วนัแปลงสภาพ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้กูแ้ตล่ะรายจะตอ้งเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ 

ไมส่ามารถแบง่หุน้กูแ้ปลงสภาพที่ตนเองถืออยูเ่พื่อเลือกทางเลอืก ก) และ ข) ได ้

มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพจะมีมลูคา่ไถ่ถอนรวมเทา่กบัมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ทัง้นี ้ไมว่า่หุน้กูแ้ปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครัง้เดียวหรือหลายครัง้  

สิทธิในการไถถ่อนก่อนครบก าหนด 
(Call / Put Option) 

บรษัิทมีสทิธิในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอน (Call Option) 

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ อยูร่ะหวา่งการแตง่ตัง้ 
การขึน้ทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) (Optional) 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การแปลงสภาพ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลกระทบของผู้ถอืหุ้นของบริษัท
หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้น
กู้แปลงสภาพ (Dilution Effect) 

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) จะไม่เกิดขึน้เนื่องจากราคาการ
ใชส้ทิธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงภาพที่ก าหนดไวไ้มต่  ่ากวา่ราคาตลาดปัจจบุนั 

2. ผลกระทบตอ่สทิธิในการออกเสยีงของผูถื้อหุน้เดิม (control dilution) จะไมเ่กิดขึน้
เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้จ านวนแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท
ที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรร อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผูใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลง
สภาพไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท ทัง้จ านวนจะเกิดผลกระทบต่อสทิธิในการออก
เสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (control dilution) ในปัจจุบันภายหลงัการใช้สิทธิแปลง
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หัวข้อ รายละเอียด 

สภาพตามหุน้กู้แปลงสภาพ ภายใตส้มมติฐานว่ามีการใชส้ิทธิแปลงสภาพทัง้
จ านวนสามารถค านวณไดด้งันี ้
 

  Control Dilution =                       จ  านวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

         จ  านวนหุน้ paid up + จ านวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 

                            =                                      864,788,000 

                            864,788,682 + 864,788,000 

   

      =       รอ้ยละ 0.49 

3. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) ภายใตส้มมติฐานวา่มีการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพทั้งจ านวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

สามารถค านวณไดด้งันี ้

ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรเนื่องจากบรษัิทมีผลประกอบการขาดทนุ 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ 

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือกู้แปลงสภาพไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม  
บริษัทจะด าเนินการปรบัราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิด
เหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึ่งที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ 
ทจ. 17/2561 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ 
ฉบบัลงวนัที่ 17 มกราคม 2561 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึง่รวมถึงเหตกุารณด์งัตอ่ไปนี ้

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

2. เมื่อบรษัิทมีการเสนอขายหุน้ออกใหมใ่นราคาต ่า 

3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพในราคาต ่า หรือมีการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ในราคาต ่า 

4. เมื่อบรษัิทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

5. เมื่อบรษัิทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิ 

6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลกัษณะเดียวกับขอ้ 1. ถึงขอ้ 5. ขา้งตน้ ที่ท  าใหผ้ล
ประโยชนต์อบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดร้บัเมื่อมีการใชส้ิทธิแปลง
สภาพดอ้ยไปกวา่เดิม 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม  
หากตอ้งมีการออกหุ้นท่ีออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
ดงักลา่ว บริษัทจะสามารถออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงการใชส้ิทธิแปลง
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หัวข้อ รายละเอียด 

สภาพดงักล่าวไดต้่อเมื่อไดม้ีมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมตัิใหอ้อกหุน้เพื่อรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงการใชส้ิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 

ขา้พเจา้ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัท่ี 6 

สงิหาคม 2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนบรษัิทและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้วิสามญั ครัง้ที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบรษัิทจากเดิม 432,394,341 บาท เป็น 1,729,577,023 บาท โดยออกหุน้สามญัจ านวน 2,594,365,364 หุน้ มลูคา่ที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 (หา้สบิสตางค)์ รวมเป็น 1,297,182,682 บาท เพื่อรองรบัการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นจ านวน 1,729,577,364 หุน้ และเพื่อ
รองรบัการใชส้ทิธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจ านวน 864,788,000 หุน้ โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว ้

(บาทต่อหุน้) 
รวม 

(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ หุน้สามญั 2,594,365,364 0.50 1,297,182,682 

 หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General  หุน้สามญั - - - 

Mandate) หุน้บรุมิสทิธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จดัสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ 
อตัราสว่น 

(เดมิ:ใหม)่ 
ราคาขาย 

(บาทตอ่หุน้) 
วนั เวลา จองซือ้ และ

ช าระเงินคา่หุน้ 
หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้สามญัเดมิของ
บรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้  

(Right Offering) 

1,729,577,364 

หุน้ 

1 หุน้สามญัเดิม :  
2 หุน้ สามญัใหม ่

0.50 10 ตลุาคม 2565 – 
21 ตลุาคม 25651/ 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ดา้นลา่ง 

เพื่อรองรบัการแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลง

สภาพ 

864,788,000 หุน้ 1,000 หุน้เดิม : 1
หนว่ยหุน้แปลง

สภาพ 

ผู้ถือหุ้นจะซือ้หุ้น
กู้แปลงสภาพใน
ราคา 1,000 บาท
ตอ่หนว่ย 

7 พฤศจิกายน 2565 
– 

21 พฤศจิกายน 
25651/ 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ
ดา้นลา่ง 

 

1/ อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัวนัท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
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หมายเหตุ: 

ที่ประชมุคณะกรรมการของบรษัิท ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัท่ี 6 สงิหาคม 2565 ไดม้ีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้
ที่ 2/2565 ซึง่จะจดัใหม้ีขึน้ในวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1) อนมุตัิการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมทัง้สิน้ 864,788,682 บาท 
เพื่อออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ ที่ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมลู
ค่าที่ตราไว ้โดยจดัสรรในอตัราสว่นหุน้สามญัเดิม 1 หุน้เดิม ต่อ 2 หุน้สามญัที่ออกใหม่ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ 
และผูถื้อหุน้สามารถจองซือ้หุน้สามญัออกใหมเ่กินกวา่สิทธิได ้โดยใหจ้ดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหมท่ี่ไมไ่ดร้บัการจองซือ้ในการจดัสรรครัง้
แรกที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระราคาค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ทกุราย โดยการจดัสรรหุน้ที่เหลือใหเ้ป็นไปตาม
สดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายนัน้ทกุรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) 

กรณีการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) นีส้ง่ผลใหผู้จ้องซือ้ราย
ใดถือหุน้ถึงหรือขา้มจุดที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัท ผูจ้องซือ้มีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

2) อนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท และใหส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัท จ านวนรวม
ทัง้สิน้ไม่เกิน 864,788 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูค่าที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 864,788,000 
บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทที่มีสทิธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) (โดยไมน่บัรวมหุน้ในสว่นท่ีจองซือ้หุน้
เพิ่มทนุที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ในขอ้ 1)  (“หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้น
เดิม”)  

ทัง้นี ้ใหจ้ดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวนไม่เกิน 864,788 หน่วย ดงักลา่วทัง้จ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรร
ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) (โดยไม่นบัรวมหุน้ในสว่นที่จองซือ้หุน้เพิ่มทนุที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือ
หุน้ (Right Offering) ในขอ้ 1) ในอตัราส่วนการจัดสรร 1,000 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากมีเศษจากการค านวณใหต้อ้ง
ตดัทิง้ทกุกรณี โดยผูถื้อหุน้ของบริษัทรายใดที่ถือหุน้ต ่ากวา่ 1,000 หุน้ จะไม่มีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสิทธิได ้(แต่สามารถจอง
ซือ้เกินสิทธิของตนได)้ และผูถื้อหุน้เดิมรายที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรสามารถจองซือ้หุน้กู้แปลงสภาพตามสิทธิ นอ้ยกว่าสิทธิของตนได ้
หรอืสละสทิธิไมจ่องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอขายในครัง้นีก็้ได ้โดยบรษัิท จะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ตามสทิธิจน
ครบถว้นก่อน หากมีหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลอืจากการจดัสรรตามสิทธิ บรษัิทจะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพสว่นท่ีใหแ้ก่ผูถื้อเหลอืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ที่จองซือ้และช าระเงินคา่หุน้กูแ้ปลงสภาพเกินสทิธิของตน (จนกวา่จะไมเ่หลอืหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลอืใหจ้ัดสรร) ตามเกณฑ ์ดงันี ้

(1) กรณีหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือมากกวา่จ านวนตามตอ้งการของของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิทัง้หมดรวมกนั ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกิน
สทิธิทกุรายจะไดร้บัการจดัสรรตามความตอ้งการของผูถื้อหุน้ท่ีซือ้เกินสทิธิ 
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(2) กรณีมีหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือนอ้ยกวา่จ านวนความตอ้งการของผู้ถือหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิทัง้หมดรวมกนั ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกิน
สิทธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพที่จองซือ้เกินสิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมไปเป็นรอบๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ี
จองซือ้เกินสทิธิ 

ทัง้นี ้บรษัิท มีสทิธิใชด้ลุยพินิจพิจารณาไมเ่สนอขายหรอืไมจ่ดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ ขา้งตน้ใหผู้ถื้อหุน้เดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรอื
จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่ว อาจเป็นผลให ้(ก) เป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ ของ ประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือขอ้บงัคบัของบรษัิท หรือ (ข) เป็นผลใหบ้ริษัท มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิหรือตอ้งด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ตอ้ง
ด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย หรอื (ค) ไมเ่ป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ ์
และเง่ือนไขที่ก าหนดในการจัดสรรของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมบางรายที่ไมอ่ยูใ่นประเทศไทยโดยอาศยัขอ้ยกเวน้ท่ีมีอยูภ่ายใตก้ฎหมายตา่งประเทศ 

3) อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,297,182,682 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 432,394,341 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามัญจ านวน 864,788,682 หุ้น  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพิ่ม เ ป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,729,577,023 บาท  
แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 3,459,154,046 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,594,365,364 หุ้น  
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นจ านวน 1,729,577,364 หุน้ และเพื่อรองรบัการ
ออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นจ านวน 864,788,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) 

4) อนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,594,365,364 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการออกเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท และการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

4.1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบรษัิทตาม สดัสว่น
การถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรา 1 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้สามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 864,788,682 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัท ที่ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท ซึ่งเท่ากบัมลูคา่ที่ตราไว ้
โดยจดัสรรในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเดิมตอ่ 2 หุน้ออกใหม ่

4.2) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 864,788,000 หุน้  
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทคิดเป็นจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษัิท จ านวนไมเ่กิน 864,788 หนว่ยราคาเสนอขาย 1,000 บาทตอ่ 1 
หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูค่าที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 864,788,000 บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตาม
สดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering)  (โดยไม่นบัรวมหุน้ในสว่นที่จองซือ้หุน้เพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
(Right Offering) ในขอ้ 1) โดยก าหนดอตัราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้1,000 หุน้ 
ราคาใชส้ิทธิแปลงสภาพ 1.00 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้ราคาและอตัราแปลงสภาพดงักล่าวเป็นราคาที่สงูกว่าราคาตลาดของหุน้สามญัของ
บรษัิท และอาจเปลีย่นแปลงไดอ้นัเนื่องจากการปรบัราคาแปลงสภาพตามเง่ือนไขที่จะไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธิตอ่ไป 

ในการค านวณสดัสว่นหุน้สามญัที่รองรบัการใชท้ัง้หมด ทางบรษัิทไดค้  านวณสดัสว่นโดยแบง่สถานการณอ์อกเป็น 4 สถานการณ ์ตาม
การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของผูถื้อหุน้เดิม โดยแบง่การค านวณดงันี ้
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กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมไมใ่ชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุเลย 

กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 50% 

กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 75% 

กรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมใชส้ทิธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเต็มจ านวน  

 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ใหปั้ดเศษของหุน้ทิง้ทกุกรณี 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก ่
ประเภท

หลักทรัพย ์
จ านวนหุ้น 

ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 
หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั    

 หุน้บรุมิสทิธิ    

เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/ใชส้ทิธิของใบ
แสดงสทิธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิ
ได ้

    

ประชาชน หุน้สามญั    

 หุน้บรุมิสทิธิ    

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั    

 หุน้บรุมิสทิธิ    

1/รอ้ยละตอ่ทนุช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษัิทจดทะเบียนมีมติใหม้ีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 2/2565 ในวนัที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังาน
ใหญ่ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดย 

 ก าหนดวนัปิดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แตว่นัท่ี......จนกวา่การประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่ว
จะเสรจ็ 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นการเสนอขาย
หุน้ Right Offering และผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Record Date) ในวนัท่ี 22 สงิหาคม 2565 
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4. การขอนุญาตเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต (ถา้มี) 

4.1 บริษัทจะท าการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้มีมติการเพิ่มทนุจดทะเบียน และด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุ
ช าระแลว้ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัช าระแลว้คา่หุน้ครบ  

4.2 บรษัิทจะด าเนินการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใหร้บัหุน้สามญัที่ออกใหมเ่ป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน 

วตัถปุระสงคข์องการเพิ่มทนุในภาพรวมเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุส ารองส าหรบัการช าระหนีส้ถาบนัการเงินและการใชเ้ป็นเงินทุน
หมนุเวียนในกิจการ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยในอนาคต ซึ่งหมายความรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะการลงทนุใน 

(1) ธุรกิจดา้นสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพืน้ฐาน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภายใตห้่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold 

Chain Logistic and Supply Chain Management); (3) ธุรกิจการก่อสรา้งพรอ้มการสนบัสนนุทางการเงินโครงการฯ (Engineering 

Procurement and Construction with Financing); และ (4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการก่อสรา้งและการสนับสนุนทางการเงิน
ภายใตก้ลยุทธก์ารสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบวงจร โดยมรีายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารเพิ่มทนุแยกตามประเภทของการ
เพิ่มทนุ เป็นดงันี ้

5.1 เงินจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) จ านวน 864,788,682 
บาท จะถกูน าไปใชเ้พื่อช าระหนีส้ถาบนัการเงิน และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อ
รองรบัการขยายธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตและเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึง่หมายความรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 

(1) เงนิลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน  
(Utilities and Infrastructure)  

สืบเนื่องจากวิกฤติการสงครามยเูครนและรสัเซียสง่ผลกระทบใหเ้กิดการขาดแคลนพลงังานและสาธารณูปโภค ซึ่ง
สง่ผลกระทบใหต้น้ทนุดา้นพลงังานเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัส าหรบักิจการอตุสาหกรรมทกุรูปแบบ ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการพลงังานจึงกลายเป็นปัจจัยหลกัที่จะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนัน้ ทางฝ่ายบริหารจึงได้
ด  าเนินการหาผูร้่วมทุนที่มีประสบการณ์และศักยภาพดา้นธุรกิจพลงังานเขา้มาร่วมทุนกับบริษัท พรอ้มทัง้จัดหาธุรกิจ
พลงังานและสาธารณปูโภคที่เหมาะสมใหก้บับริษัท เพื่อลดตน้ทนุและไดร้บัผลตอบแทนเพิ่มขึน้ ซึ่งการลงทนุในธุรกิจดา้น
สาธารณปูโภคและโครงสรา้งพืน้ฐาน (Utilities and Infrastructure) นีห้มายความรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ (1.1) โครงการ
ปรบัเปลี่ยนยานพาหนะเพื่อการพาณิชยเ์ป็นยานพาหนะไฟฟา้เพื่อการลดตน้ทนุคา่ขนสง่  (Convert Commercial Vehicles 

to Electric Vehicles for Logistics) และ (1.2) โครงการนิคมอุตสาหกรรมสี เขียวที่ ยั่ งยืน เ ชิงนิ เวศ  (Zero Carbon 

Sustainable Industrial Estate); 

(2) ธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเยน็  
(Cold Chain Logistic and Supply Chain Management) 
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ห่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain Management) หมายถึง ห่วงโซ่อปุทานท่ีมีการควบคมุหรือเลือกใชส้ภาวะ
อณุหภมูิ ความชืน้สมัพทัธ์ บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม วิธีการบรรจหุรือบรรจุภณัฑท์ี่เหมาะสมกบัผลิตผลหรือผลิตภณัฑแ์ต่
ละประเภท ตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทานตัง้แตก่ารเก็บเก่ียว เก็บรกัษา การแปรรูป หรอืการบรรจ ุขนสง่ และกระจายสนิคา้ รวมถึง
การบริหารจดัการเวลาด าเนินงานในห่วงโซอ่ปุทานใหส้ัน้ที่สดุจะสามารถยืดอายกุารเก็บรกัษาและรกัษาคณุภาพของสนิคา้
ได ้

ธุรกิจนีเ้ป็นการขยายธุรกิจเดิมที่เก่ียวขอ้งกบัอุปกรณแ์ละเทคโนโลยีเก่ียวกับเครื่องปรบัอากาศไปสู่ธุรกิจที่มีความ
มั่นคงและอตัราการเติบโตสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ยงัใชค้วามรูค้วามสามารถและศกัยภาพดา้นเทคโนโลยีที่บรษัิทมีความ
แข็งแกร่งในการเพิ่มฐานการให้บริการดังกล่าว ประกอบกับการร่วมทุนกับผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและเครือข่ายที่มี
ประสบการณย์าวนานในธุรกิและมีความพรอ้มในดา้น กลยุทธก์ารสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบวงจร 

(3) ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงนิโครงการฯ  
(Engineering Procurement and Construction with Financing); 

สบืเนื่องจากการท่ีบรษัิทมีพืน้ฐานดา้นธุรกิจวิศวกรรม บรษัิทจึงไดจ้ดัหาผูร้ว่มทนุที่มีศกัยภาพดา้นการก่อสรา้งพรอ้ม
การสนบัสนนุทางการเงินที่แข็งแกรง่ใหก้บัโครงการฯ เพื่อใหม้ีศกัยภาพในการหาสนบัสนนุลูกคา้ที่มีโครงการที่สรา้งความ
ยั่งยืนและก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคม ซึ่งธุรกิจนีส้ามารถต่อยอดใหก้บัธุรกิจอื่น ๆ ทัง้ธุรกิจเดิมของบริษัทและธุรกิจดา้น
พลงังานและสาธารณูปโภค ซึ่งบริษัทเขา้ไปร่วมลงทุน รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น ๆ เช่น ธุรกิจการก่อสรา้งโรงพยาบาล 
ธุรกิจการก่อสรา้งนิคมอุตสาหกรรมพลงังานสะอาด รวมถึงการลงทุนในกิจการเครื่องท าความเย็น รถตูเ้ย็น และหอ้งเย็น 
(Cold Chain Management) และ/หรอืธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถสรา้งผลตอบแทนที่นา่พอใจใหแ้ก่บรษัิทในอนาคตรวมทัง้น าไป
ช าระหนีส้ถาบนัการเงินและหนีส้นิท่ีมีภาระผกูพนัอื่น ๆ และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใหก้บับรษัิท 

(4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการสนับสนุนทางการเงนิ 

เพื่อสนบัสนนุธุรกิจการก่อสรา้งพรอ้มการสนบัสนนุทางการเงินโครงการฯ ตาม (3) บริษัทอาจใชโ้อกาสนีใ้นการเขา้
ลงทนุในธุรกิจที่กลุม่บรษัิทเขา้ใหบ้รกิารดา้นการก่อสรา้งและการสนบัสนนุทางการเงินดงักลา่ว ที่จะสามารถสรา้งโอกาสและ
การเติบโตใหก้บับริษัทในอนาคต เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจอตุสาหกรรมเก่ียวกบัอปุกรณก์ารแพทย ์ธุรกิจอตุสาหกรรม
อื่นๆ ที่มีการเติบโตตอ่เนื่องและไดผ้ลตอบแทนเป็นรูปธรรมและมั่นคง 

5.2 เงินเพิ่มทนุจากการออกหุน้แปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทจ านวน 864,788,000 หุน้ โดยวตัถปุระสงคเ์พื่อใชช้ าระ
หนีส้ถาบนัการเงินตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตและเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน 
กรณีที่เงินท่ีไดจ้ากการระดมทนุในการขายหุน้สามญัเพิ่มทนุไมเ่พียงพอ 
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สรุปรายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารเพิ่มทนุแยกตามประเภทของการเพิ่มทนุ และการใชเ้งินทนุในสว่นท่ีเพิ่ม เป็นดงันี  ้

ล าดับที ่ รายละเอียด 
ความต้องการ

เงนิทุน 
% เงนิเพิ่มทุน ระยะเวลา 

1 เพ่ือช าระคืนเงินกูฯ้ และเป็นเงินทนุหมนุเวียน 159,576,682.00 9.23% ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565  
2 เพ่ือลงทนุในธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค 550,000,000.00 31.80% ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 

3 เพ่ือลงทนุในธุรกิจภายใตห้ว่งโซอ่ปุทานความเย็น  200,000,000.00 11.56% ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 

4 เพ่ือลงทนุในธุรกิจการก่อสรา้งและสนบัสนนุทางการเงิน 700,000,000.00 40.47% ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 

5 เพ่ือลงทนุในธุรกิจอตุสาหกรรมและอ่ืนๆ 120,000,000.00 6.94% ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 

 รวม 1,729,576,682.00 100.00%  

หมายเหตุ การใชเ้งินทนุดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการใชเ้งินไดต้ามความสามรถในการระดมทนุรวมทัง้ความเหมาะสมในการลงทนุในแตล่ะ
สถานการณเ์พ่ือลงทนุโครงการในธุรกิจใหม่ ๆ อ่ืนใดเพ่ิมเติมในอนาคตที่ทางบรษัิทเห็นวา่มีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชนแ์ละผูถื้อหุน้โดยทางบรษัิทจะ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยใ์นเรือ่งรายการการไดม้าและจ าหน่ายไปใหถ้กูตอ้งตอ่ไป 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 เพิ่มเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท 

6.2 เสริมสรา้งโครงสรา้งทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทใหม้ีความแข็งแกร่งเพื่อรองรบัการขยายการด าเนินธุรกิจของ
บรษัิทท าใหบ้รษัิทมีรายไดแ้ละก าไรเพิ่มขึน้จากการประกอบกิจการ ซึง่จะสง่ผลท าใหบ้รษัิทสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้ับผู้
ถือหุน้ไดใ้นอนาคตหากผลประกอบการมีก าไรตามเปา้หมาย 

6.3 ลดภาระดอกเบีย้จ่ายและลดการขาดสภาพคลอ่งเนื่องจากเงินเพิ่มทนุบางสว่นจะถกูน าไปช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินและหุน้กู ้เพื่อลดความเสีย่งที่บรษัิทจะผิดนดัช าระเงินกูย้ืมและหุน้กู ้และยงัช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบีย้ 

6.4 การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนและการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ จะท าใหบ้ริษัทสามารถช าระหนีส้ินจากสถาบนัการเงินไดต้าม
ก าหนดที่จะช าระคืนได ้

 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 สภาพคลอ่งเพิ่มขึน้ผูถื้อหุน้มีความสะดวกในการซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ากสภาพคลอ่งที่เพิ่มขึน้ 

7.2 นโยบายเงินปันผลผูถื้อหุน้จะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนในรูปของเงินปันผลจากการที่บริษัทด าเนินการเพิ่มทนุจะน ามา
ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจการจ าหน่ายอุปกรณ์และเทคโนโลยีเก่ียวกับเครื่องปรับอากาศ ธุรกิจพลังงานและ
สาธารณปูโภค และธุรกิจที่เก่ียวขอ้งที่มีศกัยภาพที่จะสรา้งผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคตใหแ้ก่บริษัท ซึ่งจะสง่ผลให้
บริษัทมีผลก าไรเพิ่มขึน้จากผลการด าเนินงาน ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณายกเวน้
ไม่ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวไดเ้ป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่การ
ด าเนินการดงักลา่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็นทนุส ารองส าหรบัการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงิน
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ลงทนุเพื่อขยายธุรกิจของบรษัิท หรอื กรณีมีการเปลีย่นแปลงสภาวะตลาด ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษัท
ในอนาคต  

7.3 บรษัิทไดร้บัเงินทนุเขา้มาเพิ่มขึน้ จะท าใหบ้รษัิทสามารถด าเนินการตอ่ยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการลงทนุ
ใน ธุรกิจอื่นๆ ท่ีจะช่วยท าใหส้ถานภาพทางการเงินเขม้แข็งขึน้ ซึง่จะช่วยเพิ่มมลูคา่หลกัทรพัยข์องบรษัิทในระยะยาว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

8.1 การเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามหุน้กูแ้ปลงสภาพที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิม 
ของบรษัิท จะก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1-3 (ในหวัขอ้ Dilution Effect) 

ของรายงานแจง้มติคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 4/2565  

8.2 ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพในสดัสว่น 1,000 หุน้เดิมตอ่ 1 หนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากมีเศษจากการค านวณ 
ใหต้ดัทิง้ทกุกรณี โดยผูถื้อหุน้ของบริษัทรายใดที่ถือหุน้ต ่ากวา่ 1,000 หุน้ จะไม่มีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสทิธิได ้
(แตส่ามารถจองช่ือเกินสทิธิของตนได)้  

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

9.1 เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่มทนุ  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ บริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตาม
สดัสว่น (Right Offering) พรอ้มกบัหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นี ้เนื่องจากบรษัิทมีแผนท่ี
จะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุดงักลา่วไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 5  

นอกจากนี ้หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุน้ในรูปแบบต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาและเห็นว่าการออกและ 
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) รวมถึงการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) เป็นแนวทางการระดมทนุที่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุครัง้นี ้ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทไดร้บัเงินทนุในระยะเวลาอนัสัน้ อีกทัง้ การเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้ อหุน้เดิม
ตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ดงักลา่วเป็นการใหส้ทิธิผูถื้อหุน้ของบรษัิทมสีว่นรว่มในการจองซือ้หุน้
เพิ่มทนุ และมีสทิธิไดร้บัผลตอบแทนจากผลประกอบการของบรษัิทรว่มกนัในอนาคต 

9.2 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (Right Offering) รวมทัง้หุน้กูแ้ปลง
สภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (Right Offering) ดงักลา่วใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2566* โดยบริษัทจะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว ไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 5 ขา้งตน้  
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หมายเหตุ: ระยะเวลาที่บริษัทจะไดร้บัเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของการก าหนดวนัจองซือ้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

9.3 ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุ  

แผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) และการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ตามสดัสว่น (Right Offering) ในครัง้นี ้มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้ทัง้หมด เนื่องจาก
บรษัิทมีแผนที่จะน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทนุครัง้นีไ้ปใชต้ามวตัถปุระสงคท์ี่ระบใุนรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 5 

ทัง้นี ้ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บรษัิทออกและเสนอขายในครัง้นีม้ีผูจ้องซือ้เต็มจ านวน บรษัิทจะสามารถระดมทุนได้
เป็นจ านวนประมาณ 864,788,682 บาท ซึง่บรษัิทมีแผนที่จะใชเ้งินเพื่อใชช้ าระหนีส้ถาบนัการเงิน ตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อรองรบั
การขยายธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต และเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทต่อไป นอกจากนีใ้นสว่นของการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อ
รองรบัการการแปลงสภาพของหุน้กูส้ภาพในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่ม ทนุทัง้หมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครัง้นีม้ีผูจ้องซือ้เต็มจ านวน 
บริษัทจะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 864,788,000 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใชเ้งินเพื่อเป็นเงินลงทนุเพิ่มเติมในธุรกิจที่
ด  าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บรษัิทคาดวา่จะน ามาซึง่รายได ้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้และสง่ผลใหผ้ลการด าเนินงาน
ของบรษัิทปรบัตวัดีขึน้ อนัเป็นประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทและผูถื้อหุน้ของบรษัิท ตามรายละเอียดในขอ้ 5 

9.4 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่น (Right Offering) 

การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัสว่น (Right Offering) เป็นการด าเนินการตามแผนการจดัหาแหลง่เงินทนุ
ของบรษัิท ซึง่จะท าใหบ้รษัิทสามารถน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทนุไปใช ้เพื่อวตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดที่กลา่วมาในขอ้ 5 ขา้งตน้ได ้ซึง่
การด าเนินการตามที่กลา่วมานีจ้ะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชนต์อ่บริษัทในการเสริมสรา้งความมั่นคงใน
กระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทัง้ยงัช่วยเสริมสรา้งสภาพคลอ่งทางการเงินใหแ้ก่บริษัท ทัง้นี ้ในการเพิ่มทนุจากการ
ออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะสง่ผลใหส้ถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีขึน้ อนัจะสง่ผลใหบ้ริษัทมีฐานะทางการเงินที่
มั่นคง  

10. ค ารับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน  

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน โดยกระท าการหรือ    
ละเวน้การกระท าการใด อนัเป็นการไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่วและก่อใหเ้กิดความเสยีหายแกบ่รษัิท บรษัิทสามารถเรยีกคา่สนิไหม ทดแทน
จากกรรมการคนดงักลา่วได ้แตห่ากบรษัิทไมเ่รยีกรอ้งคา่สินไหมทดแทนดงักลา่ว ผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของหุน้ที่
จ  าหน่ าย ได้แล้วทั้ง หมดจะแจ้ง ให้บริ ษั ทด า เนิ นการ เ รี ยกร้อ ง ได้  และหากบริ ษั ท ไม่ด า เนิ นการตามที่ ผู้ ถื อหุ้นแจ้ ง  

ผูถื้อหุน้นัน้ ๆ สามารถฟอ้งเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบรษัิทได ้ตามมาตรา 85 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  
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นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท 
ในเรื่องที่ เ ก่ียวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ  
บริษัทอาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรบัผิดชอบในการสง่คืนประโยชนด์งักลา่วแก่บริษัทได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกัน
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทจะแจง้ใหบ้รษัิทด าเนินการดงักลา่วได ้ซึง่หากบรษัิทไมด่  าเนินการตามที่
ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ ผูถื้อหุน้ดงักลา่วสามารถใชส้ิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้  
ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 4/2565 6 สงิหาคม 2565 

2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุวิสามญั ครัง้ที่ 2/2565  22 สงิหาคม 2565 

3. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ ในการเสนอขาย
หุน้ Right Offering (Record Date) 

23 กนัยายน 2565 

4. วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 เพื่อขออนมุตัเิรือ่งตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 16 กนัยายน 2565 

5. ด าเนินการจดทะเบยีนเพิ่มทนุและจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิตอ่กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

30 กนัยายน 2565 

6. วนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ* 10 - 21 ตลุาคม 2565 

 

7. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Record Date) 21 ตลุาคม 2565 

8. วนัจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ* 7- 21 พฤศจิกายน 2565 

หมายเหต:ุ การก าหนดสทิธิดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อนและขึน้อยูก่บัการไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

บรษัิทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

  
 


