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สารบัญ 

 

เอกสารแนบ รายละเอียด 

1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 วนัท่ี 18 สงิหำคม 2565 

2 นิยำมกรรมกำรอิสระ 

3 ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร 

4 รำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ 

5 รำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยหุน้หุน้กูแ้ปลงสภำพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ 

6 แบบรำยงำนกำรเพิ่มทนุ (F53-4) 

7 ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 

8 ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 

9 เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขำ้รว่มประชมุ 

10 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

10.1 ใบตอ่แบบมอบฉนัทะ 

11 ขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

12 ค ำประกำศคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

13 แผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ 
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             วนัท่ี  8 สิงหาคม 2565 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย        

1.  QR Code หนงัสือเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 
 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ท่ี 2/2565 ในวันศุกรท่ี์ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.              
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต  าบลบางคูวดั อ  าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทมุธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2565 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิครบถว้นเหน็สมควรรบัรองรายงานการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2565 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 
หนงัสือเชิญประชมุ 

วาระที ่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
 บริษัทฯ ไดมี้การเตรียมความพรอ้มส าหรบัการปรบักลยุทธ์การบริหารงานในอนาคต ท่ีซึ่งจกัเขา้ลงทุนในธุรกิจท่ีหลากหลาย      
มีความซบัซอ้นของธุรกิจและการบริหารจดัการมากขึน้ คณะกรรมการบรษิัทไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ
ของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ ตาม
องคป์ระกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ความเช่ียวชาญแลว้ คณะกรรมการบริษัท ได้
เสนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการทัง้สิน้ 5 ทา่น ดงัรายละเอียดประวตัฯิ ปรากฏตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 และนิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ
ล าดบัท่ี 2 ดงันี ้

(1) นายบนัเจิด  จรยิานกุิจจา กรรมการบรษิัท 
(2) นายเชิดพงษ ์ สิรวิชิช ์  กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 
(3) นายบรรณชั นาคพนัธ ์  กรรมการบรษิัท 
(4) นายนววธิ  ควุานนัท ์  กรรมการบรษิัท 
(5) นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรือง กรรมการบรษิัท  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่               
นายบันเจิด จริยานุกิจจา, นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์, นายบรรณัช นาคพันธ์, นายนววิธ คุวานันท ์และนายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง โดยไดผ้่าน
กระบวนการคดักรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ ์และมีคณุสมบตัิอนัจะเป็นประโยชนต์่อ
การด าเนินงานของบรษิัทฯ  

วาระที่  3 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 
 เน่ืองจากบรษิัทฯ มีการขยายตวัในเชิงธุรกิจมากขึน้ บรษิัทจงึตอ้งการทนุเพ่ือน าไปใชส้นบัสนนุการขยายตวัของบรษิัท 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็ควรอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้
ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 2 หุน้สามญัออก
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ใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยก าหนดราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท ตามมลูคา่ท่ีตราไว ้ซึง่บรษิัทจะน าเงินท่ีไดร้บั
จากการออกและเสนอขายหุน้สามญัดงักล่าวมาใชเ้พ่ือเป็นเงินทนุส ารองส าหรบัการช าระหนีส้ถาบนัการเงินและการใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในกิจการ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จ  ากัดเฉพาะการลงทุนใน ( 1) ธุรกิจดา้น
สาธารณูปโภคและโครงสรา้งพืน้ฐาน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภายใตห้่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain Logistic and 
Supply Chain Management); (3) ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ ( Engineering Procurement and 
Construction with Financing); และ (4) ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสรา้งและการสนบัสนุนทางการเงินภายใตก้ลยุทธก์ารสรา้งระบบ
นิเวศ (Ecosystem) ท่ีครบวงจร และพิจารณามอบอ านาจแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ /หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทใหมี้อ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ (เอกสารแนบ 4) 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ ในการเสนอขายหุน้ Right Offering (Record Date) ใน
วนัท่ี 23 กนัยายน 2565 ทัง้นี ้สิทธิในการรบัหุน้สามญัท่ีออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Right Offering จะมีผลเม่ือไดร้บัมตอินมุตัิจากท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้เทา่นัน้ 

วาระที่  4 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็ควรอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวนไม่เกิน 864,788 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 
บาทตอ่ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูคา่ท่ีเสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 864,788,000 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิไดร้บัการจัดสรร
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (โดยไม่นบัรวมหุน้ในส่วนท่ีจองซือ้หุน้เพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering)) 
โดยก าหนดอตัราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้1,000 หุน้ ราคาใชส้ิทธิแปลงสภาพ 1.00 บาท
ตอ่หุน้ ทัง้นี ้ราคาและอตัราแปลงสภาพดงักล่าวเป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ และอาจเปล่ียนแปลงไดอ้นัเน่ืองจาก
การปรบัราคาแปลงสภาพตามเง่ือนไขท่ีจะไดก้  าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิต่อไป  ซึ่งบริษัทจะน าเงินท่ีไดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้กู้
แปลงสภาพดงักล่าวมาใชเ้พ่ือเป็นเงินทนุส ารองส าหรบัการช าระหนีส้ถาบนัการเงินและการใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ รวมถงึการขยาย
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะการลงทุนใน (1) ธุรกิจดา้นสาธารณูปโภคและโครงสรา้ง
พืน้ฐาน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภายใตห้่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management); 
(3) ธุรกิจการก่อสรา้งพรอ้มการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ (Engineering Procurement and Construction with Financing); และ (4) 
ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสรา้งและการสนับสนุนทางการเงินภายใตก้ลยุทธ์การสรา้งระบบนิเวศ ( Ecosystem) ท่ีครบวงจร และ
พิจารณามอบอ านาจแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหมี้อ  านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกและเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ (เอกสารแนบ 5) 
 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Record Date) ในวนัท่ี 21 ตลุาคม 2565 ทัง้นี ้สิทธิในการจองซือ้
หุน้สามญัแปลงสภาพ จะมีผลเม่ือไดร้บัมตอินมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้เทา่นัน้ 

วาระที ่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 1,297,182,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
432,394,341 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,729,577,023 บาท และพจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณหส์นธิ 
ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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โดยแกไ้ขเป็นดงันี ้ 
ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน       1,729,577,023 บาท (หนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยย่ีสิบเกา้ลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัย่ีสิบสามบาท) 
 แบง่ออกเป็น       3,459,154,046 หุน้ (สามพนัส่ีรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นลา้นหนึ่งแสนหา้หม่ืนส่ีพนัส่ีสิบหกหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท   (หา้สิบสตางค)์ 
                  โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั          3,459,154,046 หุน้ (สามพนัส่ีรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นลา้นหนึ่งแสนหา้หม่ืนส่ีพนัส่ีสิบหกหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ          ไม่มี   

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 2,594,365,364 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท    
คิดเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้จ  านวน 1,297,182,682 บาท เพ่ือรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญั, การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) (รายละเอียดตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 6) และเหน็ควรอนมุตัแิกไ้ข
หนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

วาระที ่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ, การออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็ควรอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 2,594,365,364 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท เพ่ือรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญั, การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้  
(Right Offering) ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี ้

1.) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพ่ือรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  1,729,577,364 หุน้ มลูค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้  (Right Offering) ในอัตราส่วนหุน้
สามญัเดิม 1 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้สามญัออกใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยก าหนดราคาเสนอขาย
หุน้ละ 0.50 บาท ตามมลูคา่ท่ีตราไว ้

2.) จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน  864,788,000 หุน้  
มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คดิเป็นจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษัท จ านวนไม่เกิน 864,788 หน่วย ราคาเสนอขาย 
1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าท่ีเสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 864,788,000 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทท่ีมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยก าหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ
สามารถแปลงเป็นหุน้สามัญได ้1,000 หุน้ ราคาใชส้ิทธิแปลงสภาพ 1.00 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้ราคาและอตัราแปลงสภาพ
ดงักล่าวเป็นราคาท่ีสงูกว่าราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัทฯ และอาจเปล่ียนแปลงไดอ้นัเน่ืองจากการปรบัราคาแปลง
สภาพตามเง่ือนไขที่จะไดก้  าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิตอ่ไป 

วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมัติวงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าใน
เงนิสกุลอื่น) 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กู ้จ  านวน 6,000 ลา้นบาท (หกพันลา้นบาท) (หรือมูลค่า
เทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืน) ทัง้นีใ้หค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการไดม้อบหมาย มีอ  านาจในการก าหนดรายละเอียดและ
เง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้เช่น การก าหนดช่ือ ลกัษณะการเสนอขายหุน้กู ้จ  านวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายใน
แตล่ะคราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกนั ราคาเสนอขายตอ่หน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วธีิการช าระ
เงินตน้และดอกเบีย้ วธีิการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ รวมถงึการน าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนกบัสมาคมตราสารหนีไ้ทย
หรือตลาดรองแหง่ใด ๆ ตลอดจนใหมี้อานาจด าเนินการขออนญุาตกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การแตง่ตัง้ที่ปรกึษาหรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
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ออกและเสนอขายหุน้กูร้วมถงึการเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ี
จ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามและคณะกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามตา่ง ๆ (ถา้มี) 

 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตาม
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (เอกสารแนบ 10) และย่ืนตอ่บรษิัทฯ ก่อนเขา้รว่มประชมุ   
 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในเอกสารแนบ 7 เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้
 ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารและหลกัฐานมาแสดงเพ่ือลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชมุ   

 อนึ่ง บรษิัทฯ ไดก้  าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 ในวนัจนัทรท่ี์ 22 สิงหาคม 2565       
    
     จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ท่ี 2/2565 ในวันศุกรท่ี์ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.          
ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต  าบลบางคูวดั อ  าเภอเมืองปทุมธานี 
จงัหวดัปทมุธานี 12000 
 
                     ขอแสดงความนบัถือ 

 
พลต ารวจเอก 

 

 

 (ปรุง     บญุผดงุ) 
 ประธานกรรมการบรษิัท 
 บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
เลขานกุารบรษิัท 
โทรศพัท ์ 0-2976-5290-7 
โทรสาร   0-2598-2331-2 
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แนวปฏิบัติส าหรับผู้ถอืหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่2/2565 เน่ืองด้วยการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ 
เชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ไดห้ารือกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพ่ือแกปั้ญหาการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของ
บริษัทจดทะเบียน ภายใตส้ถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ณ ส านกังาน 
ก.ล.ต. นัน้ 
 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดต้ิดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอ       
แนวปฏิบตัสิ  าหรบัผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 มายงัทา่น ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมีประวตัิการเดินทางไปยงั/มาจากประเทศท่ีมีความเส่ียง หรือติดต่อใกลช้ิดกบับคุคลที่มีประวตัิการเดินทางไปยงั/
มาจากประเทศท่ีมีความเส่ียง เป็นระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัประชุม หรือมีอาการท่ีอาจสงสยัว่าจะเป็นโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร
นาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) กรุณาพิจารณามอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลอ่ืนตามความประสงคห์รือกรรมการอิสระของ
บริษัท เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถลงทะเบียนล่วงหนา้ได ้ตามวิธีการท่ีไดก้  าหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชมุ ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุทา่นในการประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถส่งค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมไดล้่วงหนา้ 3 วนัท  าการ 
ตัง้แตว่นัท่ี 13 – 15 กนัยายน 2565 เวลา 08.00 น. ถงึ 18.00 น. ไดท้างอีเมลล ์secretary@cigpcl.com 

3. บรษิัทไดจ้ดัใหมี้จดุคดักรองบรเิวณหนา้หอ้งประชุม เพ่ือเฝา้ระวงั คดักรองและปอ้งกนัการแพรร่ะบาดท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จะตอ้งยินยอมใหบ้ริษัทฯตรวจหาเชือ้ไวรัสโควิด -19 ดว้ย ATK และใหแ้สดง
หลกัฐานยืนยนัการเขา้รบัวคัซีนตามเกณฑ ์(อย่างนอ้ยฉีดครบ 2 เข็ม นานกว่า 14 วนั) หรือใบยืนยนัการฉีดจากโรงพยาบาล หรือเอกสาร
ยืนยนัจากหมอพรอ้ม (แอปพลิเคชั่นหมอพรอ้ม) 

 

mailto:secretary@coilinter.com
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เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2565 

วันพฤหัสบดทีี่ 18 สิงหาคม 2565 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
  ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที ่18 สงิหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ส านกังานใหญ่ บรษัิท ซี.ไอ. กรุป๊ จ ากดั 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมไดม้อบหมายใหน้างสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์(ท าหนา้ที่เลขานกุารในที่ประชุม (แทน)) 
ชีแ้จงถึงวิธีนบัคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา  และสามารถลงคะแนนเสียง            
เห็นดว้ย หรอืไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ หรอืรบัมอบฉนัทะมา โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีผูถื้อ
หุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน   
 การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้  โดยการยกมือใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยีง ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ดงักลา่วมาหกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นีห้ากคะแนนเสียงเห็นดว้ย
เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ในเรื่องคะแนนเสียง ใหถื้อวา่ที่ประชมุใหค้วามเห็นชอบ หรืออนมุตัิในวาระ
นัน้ ๆ ส าหรบั ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิได ้โดยส่งบตัรลงคะแนน
ลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ประจ าแถวที่นั่งนัน้ ๆ  
 ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ตอ้งการสอบถาม ไดแ้จง้ช่ือ-นามสกุล ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นดว้ยทุกครัง้ 
บริษัทจะตอบค าถามเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกบัวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเทา่นัน้  ส  าหรบัค าถามอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิพิจารณา
ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาอนัสมควร 
ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ไมต่รงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา ขอใหส้อบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ  

 ในการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 3 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้  
1. พลต ารวจเอก ปรุง บญุผดงุ  ประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอารยี ์  พุม่เสนาะ  รองประธานกรรมการบรษัิท และ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายทวศีกัดิ ์  หวงัก่อเกียรต ิ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร 
4. นายธีระ  พุม่เสนาะ  กรรมการ และ กรรมการบรหิาร   
5. นายทรงพล  อนันานนท ์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 
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6. นายนฏิศวร ์  รอดเพชร  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
1. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ และ เลขานกุารบรษัิท 

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม  
1. นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรอืง  ประธานสายงานบรหิารการเงินในกลุม่บรษัิท 
2. นายบรรณชั   นาคพนัธ ์  กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางสาวรตันกมล พุม่เสนาะ  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการชุดยอ่ย  

บรษัิทฯไมม่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษัิทฯ จึงไดแ้ตง่ตัง้ใหม้ีผูต้รวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้คือ นางลดัดาวรรณ ขจรวิทย ์ผูถื้อหุน้ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.    
 พลต ารวจเอกปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดม้า
เขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้และแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมา
ประชุมแทนรวม 25 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 320,778,939 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 37.09 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้สิน้ 
ซึง่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ จึงขอเปิดการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2565 
  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ตามส าเนาที่ไดจ้ดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการแกไ้ขรายงานการประชมุหรอืไม่ 

 นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้  มีขอ้เสนอแนะใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 
29 เมษายน 2565 ในสว่นของวาระท่ี 7 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ บรรทดัที่ 3 หนา้ที่ 14 ดงันี ้

เดิม : บรษัิทฯควรจดัใหม้ี QR Code ในหอ้งประชมุ เพื่อใหผู้ม้าเขา้รว่มประชมุสามารถแสกนเอกสารได ้

แกไ้ขใหม ่: บรษัิทฯควรจดัใหม้ี QR Code ในหอ้งประชมุ เพื่อใหผู้ม้าเขา้รว่มประชมุสามารถอ่านเอกสารได ้

  เมื่อไม่มีค  าถามหรือความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2565 
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มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 วันที่ 29 
เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดว้ย 320,942,139 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อกี 2 ราย จ านวน 163,200 หุน้ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ให้กับ บริษัทย่อย (บริษัท 
ซีไอจี บลูโซลูชั่นส ์จ ากัด) และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการโอน
กิจการบางส่วน 

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์เลขานกุารในที่ประชมุ รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทเห็นควรอนมุตัิการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ใหก้ับบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากัด) เนื่องจากการโอน
กิจการบางส่วนโดยการโอนธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศ  เครื่องท าความเย็น และส่วนประกอบของ
เครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท าความเย็น ใหก้บับรษัิทยอ่ยครัง้นี ้เป็นไปเพื่อแบง่แยกสายงานทางธุรกิจใหม้ีความชดัเจนซึง่จะช่วย
ใหก้ารบริหารความเสี่ยงในแตล่ะธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เพื่อสรา้งธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทัง้เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของกลุม่
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รายละเอียดสารสนเทศเก่ียวกบัการโอนกิจการบางสว่น ตามส าเนาที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้ม
หนงัสอืเชิญประชมุแลว้ 

บริษัทฯ มอบหมายใหน้างสาวรตันกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผูจ้ดัการ รายงานใหท้ี่ประชมุไดท้ราบถึงแผนการ
โอนธุรกิจดงักลา่ว โดยบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จะโอนธุรกิจการผลิตและจดัจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าความ
เย็น และสว่นประกอบของเครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท าความเย็น ใหก้บับรษัิทยอ่ย (บรษัิท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั) โดยจะท า
การโอนยา้ยทรพัยส์นิท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กิจการของบริษัทในส่วนของธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศ  เครื่องท าความเย็น และ
สว่นประกอบของเครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท าความเย็น  

2. ทรพัยส์นิทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งและที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจตามขอ้ 1 
3. ผูบ้รหิาร พนกังาน/บคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจตามขอ้ 1  

ภายหลังจากการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทแลว้เสร็จ  บริษัทฯจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ต่อไป และยงัเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นการทั่วไป (Operating Company) จากการด าเนินธุรกิจดา้น
บริการออกแบบ ติดตัง้ ระบบปรบัอากาศและผนงัฉนวนส าเร็จรูป และโซลชูั่นสส์  าหรบัอาคารประหยดัพลงังาน รวมทัง้งานระบบ
เครือ่งกล ระบบระบายอากาศ และ ไฟฟา้ (Mechanical & Electrical หรอื M&E) นอกจากนีย้งัคงเป็นผูถื้อหุน้หลกัในบรษัิท ซีไอจี 
บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั รอ้ยละ 99.97 อีกดว้ย โดยการโอนกิจการดงักลา่วจะไม่สง่ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบรษัิทฯ และไมส่ง่ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 
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ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมตัิการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ใหก้ับบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส ์จ ากัด) และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูม้ีอ  านาจในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการโอนกิจการบางสว่น 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ให้กับบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส ์จ ากัด) และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดว้ย 320,942,139 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น และ
ซกัถาม 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลามาประชุมและเสนอ
ขอ้คิดเห็นตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิท ซึง่คณะกรรมการขอรบัไวพ้ิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  
 
ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก             ประธานท่ีประชมุ 

                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
          
 
                              
                                                  เลขานกุารในท่ีประชมุ 
             (นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ)์ 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

 บรษัิทไดก้ ำหนดนิยำมของ "กรรมกำรอิสระ" ใหส้อดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและแนวปฏิบตัิของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อสรำ้งควำมเช่ือมั่นแก่นกัลงทนุ และรกัษำสมดลุของกำรบรหิำรจดักำรที่ดีดงันี ้

 กรรมการอิสระ หมำยถึงกรรมกำรผูซ้ึง่เป็นอิสระจำกผูถื้อหุน้รำยใหญ่ และเป็นอิสระจำกควำมสมัพนัธอ่ื์นใด ที่จะมำกระทบตอ่กำรใชด้ลุพินิจ
อยำ่งอิสระ และมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำนที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุของ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจควบคมุของบรษัิท เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัที่ ไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

(2) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรอืโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำมำรดำ คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำน ำจ
ควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

(3) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุ ในลกัษณะที่อำจ
เป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุน้ที่มีนัย หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุมของผู้ที่มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบั บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้มีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำร
มีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ “ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจ” ตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำง
กำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบรกิำร หรือกำรใหห้รอืรบั
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค  ำ้ประกัน กำรใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณอ่ื์นท ำนอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระตอ่อีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แตร่อ้ยละสำมของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทหรอื
ตัง้แตย่ี่สิบลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แตจ่  ำนวนใดจะต ่ำกวำ่   ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ของรำยกำร
ที่เก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แตใ่นกำรพิจำรณำ
ภำระหนีด้งักลำ่ว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวำ่งหนึ่งปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(4) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอื ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย 
ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูมี้
อ  ำนำจควบคมุ สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้รกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำร
เกินกว่ำสองลำ้นบำทตอ่ปีจำกบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคมุ และ ไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนั ย ผูมี้
อ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อน
วนัที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ 

(6) ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ 

(7) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกบักิจกำรของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยั
ในหำ้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมกำรที่มีสว่นรว่มในกำรบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่ง
ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนัยกบักิจกำรของ
บรษัิทใหญ่ หรอืบรษัิทยอ่ย 

(8) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิท 



เอกสารแนบ 3 

13 หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่2/2565                                                                                              

 

  

           เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 2 

ประวัตกิรรมการเข้าใหม่ 
(นายบันเจิด จริยานุกิจา) 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายบนัเจิด จรยิานกิุจา 
กรรมการบรษัิท 
68 ปี  
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอหารคา้ไทย 
-  ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต  
   สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 17/2004 
วนั เดือน ปี ที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ -  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  เขา้ใหม ่
ประสบการณ ์ - ผูจ้ดัการสาขา ธนาคารกสกิรไทย 

- ผูจ้ดัการเขต ธนาคารกสกิรไทย 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุสฝ่ายปฏิบตัิการเงินสดและการช าระเงิน บมจ.
ธนาคารกสกิรไทย 

- กรรมการ บรษัิท โพรเกรส กนัภยั จ ากดั 
- ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิท แทมโก ้แคปปิตอล จ ากดั 
- กรรมการองคก์ารจดัการน า้เสยี 
- กรรมการอิสระ บมจ. 
- คณะท างานก าหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิดา้นระบบการช าระ
เงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

- คณะท างานพฒันาระบบงานจดัการธนบตัร ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - ประธานกรรมการ บรษัิท เค.บี. แคปปิตอล จ ากดั 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี 
      

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 25 กรกฎาคม 2565 

-  ไมม่ี 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  ไมม่ี    
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
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ประวัตกิรรมการเข้าใหม่ 
(นายเชิดพงษ ์สิรวิิชช)์ 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายเชิดพงษ์ สริวิิชช ์                                                                      
กรรมการบรษัิท/ กรรมการอิสระ 
75 ปี  
ไทย 

การศกึษา - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมด)ี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท M.A Economics, Georgetown University สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 104/2008 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 8/2004 
- The Role of the Chairman รุน่ท่ี 10/2004 
- Finance For Non-Finance Director รุน่ท่ี 13/2004 

วนั เดือน ปี ที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ -  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - เขา้ใหม ่
ประสบการณ ์ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไออารพ์ีซี จ ากดั 

  (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บรษัิท เงินทนุ แอ็ดวานช ์จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บรษัิท โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบรหิาร   
ความเสีย่ง บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์ีส ์จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - กรรมการกฤษฎีกา คณะที1่4 (การพาณิชยแ์ละธุรกิจ) 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี 
      

การถือหุน้บรษัิท ซ.ีไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 25 กรกฎาคม 2565 

-  ไมม่ี 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  ไมม่ี    
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
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15 หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่2/2565                                                                                              

 

  

ประวัตกิรรมการเข้าใหม่ 
(นายบรรณัช นาคพันธ)์ 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายบรรณชั นาคพนัธ ์                                                                          
กรรมการบรษัิท                                           
41 ปี  
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาตร ีบญัชี มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
-  ปรญิญาตร ีนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  -  ไมม่ี 
วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ -  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  เขา้ใหม ่
ประสบการณ ์ - กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- กรรมการ เอ็นไวรอนเมนทอล โซลชูั่น อินทิเกรเตอร ์จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - กรรมการ บรษัิท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

- กรรมการ เอ็นไวรอนเมนทอล โซลชูั่น อินทิเกรเตอร ์จ ากดั 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี 
      

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 25 กรกฎาคม 2565 

-  ไมม่ี 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  ไมม่ี    
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
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ประวัตกิรรมการเข้าใหม่ 
(นายนววิธ คุวานันท)์ 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายนววิธ ควุานนัท ์
กรรมการบรษัิท 
30 ปี  
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  -  ไมม่ี 
วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ -  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  เขา้ใหม ่
ประสบการณ ์ - ผูจ้ดัการทั่วไป บรษัิท ภเูก็ต ฮารเ์บอร ์จ ากดั ประเทศไทย 

- กรรมการ บรษัิท แพลตตินั่ม เทรดดิง้ จ ากดั ประเทศไทย 
- ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ICON Thailand Crypto Exchange, ประทศ
ไทย 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - กรรมการ บรษัิท กลุม่โคว้ยูฮ่ะ ประเทศไทย 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท อีซูซุ คอนเนค จ ากดั ประเทศไทย 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ดีจิง ออโต ้จ ากดั ประเทศไทย 
- กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท บิก๊ เพาเวอร ์เอ็นจิเนยีริง่ จ ากดั ประเทศไทย 
- ผูแ้ทน บรษัิท บรษัิท ดงฟาง อีเลค็ทรคิ คอรเ์ปอเรชั่น (DEC) ประเทศจีน 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี 
      

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 25 กรกฎาคม 2565 

-  ไมม่ี 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  ไมม่ี    
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
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ประวัตกิรรมการเข้าใหม่  
(นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง) 

 
ช่ือ – นามสกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ

นายไสว ฉตัรชยัรุง่เรอืง 
กรรมการบรษัิท  
63 ปี  
ไทย 

การศกึษา -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุน่ 208/2015 

- Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ 1/2017 
- BSI รุน่ 3/2017 

วนั เดือน ปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ -  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ -  เขา้ใหม ่
ประสบการณ ์ - กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานบรหิารสายงานบญัการเงินและพฒันา

ธุรกิจ บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท สยามเรลเวย ์ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 

- กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ ากดั  
- กรรมการ บรษัิท ซีไอจี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น - ประธานกรรมการบรษัิท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
บรษัิท ซิกา้ อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการบรหิาร บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน)     - ไมม่ี 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั / กิจการท่ีเก่ียวเนื่องกบั
ธุรกิจของบรษัิท 

-  ไมม่ี 
      

การถือหุน้บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)  
ณ 25 กรกฎาคม 2565 

-  ไมม่ี 

สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธ์ิออกเสยีงทัง้หมด -  ไมม่ี    
ขอ้พิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไมใ่ชค่ดีลหโุทษ -  ไมม่ี 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 
 

1. รายละเอียดการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน 
1.1 จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

จ ำนวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 200 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและ
จ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท ณ วนัท่ี 8 สงิหำคม 2565 
 

1.2 วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 
เสนอขำยในรำคำหุน้ละ 0.50 บำท โดยบริษัทก ำหนดรำคำเสนอขำยดงักลำ่วโดยพิจำรณำจำกสภำวะอตุสำหกรรม
และตำมมูลค่ำหุน้ที่ตรำไวใ้นขณะที่เสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุน รวมถึงกำรพิจำรณำอตัรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำทำง
บญัชี (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ที่ประกอบธุรกิจคลำ้ยคลึงกันกบับริษัท โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2564 บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้ตำมงบกำรเงินรวมเทำ่กบั 229,712,000 บำท หรอืคิดเป็นมลูคำ่ทำงบญัชีตอ่
หุน้เทำ่กบั 0.27 บำทตอ่หุน้ 
 

1.3 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 
 ออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวนไมเ่กิน 1,729,577,364 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

สำมญัเดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรำสว่นหุน้สำมญัเดิม 1 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้สำมญั
ออกใหม ่ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยก ำหนดรำคำเสนอขำยหุน้ละ 0.50 บำท ตำมมลูคำ่ที่ตรำไว ้ 

 

ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรำยสำมำรถจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิของตนตำมอัตรำที่ก ำ หนดไว้ข้ำงต้นได้ 
(Oversubscription) แต่จะไดร้บักำรจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกวำ่สิทธิก็ตอ่เมื่อมีหุน้เหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทที่ไดจ้องซือ้ตำมสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่ำนัน้  ในกรณีที่มีหุน้สำมญัเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) ในรอบแรกแลว้ บริษัทจะจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุท่ีเหลอืดงักลำ่ว ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกวำ่สทิธิตำมสดัสว่นกำรถือหุน้เดิม ในรำคำเดียวกนักบั
หุน้ท่ีไดร้บักำรจดัสรรตำมสทิธิ ดงันี ้ 

1) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) 
ในรอบแรกมีจ ำนวนมำกกว่ำหรือเท่ำกบัหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกวำ่สิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือ
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิและช ำระค่ำจองซือ้หุน้ดงักล่ำวทัง้หมดทุกรำยตำมจ ำนวนที่แสดง
ควำมจ ำนงซือ้เกินกวำ่สทิธิ  
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2) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) 
ในรอบแรกมีจ ำนวนนอ้ยกว่ำหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุน้ที่เหลือ ดงักล่ำว
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เกินกวำ่สทิธิตำมขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จดัสรรตำมสดัสว่นกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำย โดยน ำสดัสว่นกำรถือหุน้
เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิแตล่ะรำยคณูดว้ยจ ำนวนหุน้ท่ีเหลอื จะไดเ้ป็นจ ำนวนหุน้ท่ีผูจ้องซือ้
เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษหุน้จำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษหุน้
นัน้ทิง้) ทัง้นี ้จ ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บักำรจดัสรรจะไมเ่กินจ ำนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรำยจองซือ้และ
ช ำระคำ่จองซือ้แลว้ 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ (ก) อยู่อีก ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวำ่
สิทธิแต่ละรำย และยงัไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบ ตำมสดัสว่นกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำ
สิทธิแต่ละรำยนัน้ โดยน ำสดัสว่นกำรถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยคณูดว้ย
จ ำนวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ ำนวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร 
(ในกรณีที่มีเศษของหุน้จำกกำรค ำนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ ำนวนหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บักำร
จัดสรรจะไม่เกินจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจองซือ้หุ้นและช ำระค่ำจองซือ้แล้ว ทั้งนี ้ ให้
ด  ำเนินกำรจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมวิธีในขอ้ (ข) นีจ้นกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจำก
กำรจดัสรร 

กรณีกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ในกำรเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right 
Offering) นีส้ง่ผลใหผู้จ้องซือ้รำยใดถือหุน้ถึงหรือขำ้มจดุที่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด
ของบรษัิท ผูจ้องซือ้มีหนำ้ที่ตอ้งด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 

ใหค้ณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทใหม้ีอ  ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ที่เก่ียวกับกำรจัดสรรหุน้สำมัญที่ออกใหม่ดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง  กำรด ำเนินกำร
ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจำรณำก ำหนดเง่ือนไข หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงรำยละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ที่จะจดัสรรแก่ผูถื้อหุน้เดิม วนัก ำหนดรำยช่ือ 
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ อตัรำสว่นกำรเสนอขำยส ำหรบักำรเสนอขำยหุน้ 
(กล่ำวคือ อตัรำส่วนหุน้สำมญัเดิมต่อหุน้สำมญัที่ออกใหม่) รำคำเสนอขำยและกำรค ำนวณรำคำเสนอ
ขำยส ำหรบักำรเสนอขำยหุน้ วิธีกำรจดัสรรหุน้ท่ีมีกำรจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ ระยะเวลำกำรเสนอขำย รวมถึง
เง่ือนไขและรำยละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับกำรจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว  เพื่อใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์
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2) กำรเขำ้เจรจำ ตกลง ลงนำม แกไ้ข เพิ่มเติม และรบัรองเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้
ด ำเนินกำรอนัเก่ียวเนื่องกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัที่ออกใหมข่ำ้งตน้ 

3) กำรลงนำมในแบบค ำขออนญุำตกำรขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกลำ่ว ตลอดจนเอกสำรใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว ซึง่รวมถึงกำรติดตอ่และกำรยื่นเอกสำรตอ่เจำ้หนำ้ที่หรอืตวัแทนของ
หน่วยงำนใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ไม่ว่ำในประเทศหรือตำ่งประเทศ) ตลอดจนกำรน ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว
เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และด ำ เนินกำรใด ๆ  
ที่จ ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษัิทไดท้กุประกำร เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบรษัิทภำยใตเ้ง่ือนไขทำงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

4) กำรจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์และมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่จ  ำเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียน เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรจดทะเบียน
เสรจ็สมบรูณ ์

5) กำรแต่งตัง้และมอบหมำยบุคคลอื่นที่มีควำมเหมำะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ ำนำจช่วงในกำรด ำเนินกำร  
ตำ่ง ๆ ขำ้งตน้ 

6) ด ำเนินกำรอื่นใดอนัจ ำเป็นและสมควรที่เก่ียวขอ้งกับกำรออก เสนอขำย และจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่ม ทุน 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมที่ระบไุวข้ำ้งตน้ส ำเรจ็ลลุว่ง 

1.4 บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน 
บริษัทไดก้ ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บักำรเสนอขำยหุน้สำมญัออกใหม่  (Record Date) คือวนัที่ 23 กนัยำยน 
2565 และก ำหนดใหว้นัจองซือ้หุน้สำมญัออกใหม่ คือวนัท่ี 10 ตลุำคม 2565 ถึงวนัท่ี 21 ตลุำคม 2565 รวมทัง้สิน้ 15 
วันท ำกำร อย่ำงไรก็ดี กำรก ำหนดสิทธิดงักล่ำวยงัมีควำมไม่แน่นอน และขึน้อยู่กับกำรไดร้บัอนุมัติจำกที่ประชุม
วิสำมญัผูถื้อหุน้ 

 
2. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

วตัถปุระสงคข์องกำรเพิ่มทนุในภำพรวมเพื่อใชเ้ป็นเงินทนุส ำรองส ำหรบักำรช ำระหนีส้ถำบนักำรเงินและกำรใชเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในกิจกำร รวมถึงกำรขยำยธุรกิจของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในอนำคต ซึง่หมำยควำมรวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะกำร
ลงทนุใน (1) ธุรกิจดำ้นสำธำรณปูโภคและโครงสรำ้งพืน้ฐำน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภำยใตห้่วงโซอ่ปุทำน
ควำมเย็น (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management); (3) ธุรกิจกำรก่อสร้ำงพร้อมกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินโครงกำรฯ (Engineering Procurement and Construction with Financing); และ (4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
กำรก่อสรำ้งและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินภำยใต้กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบวงจร โดยมี
รำยละเอียดวตัถปุระสงคก์ำรเพิ่มทนุแยกตำมประเภทของกำรเพิ่มทนุ เป็นดงันี ้
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2.1  เงินจำกกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) จ ำนวน 
864,788,682 บำท จะถกูน ำไปใชเ้พื่อช ำระหนีส้ถำบนักำรเงิน และ/หรอื ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำรตลอดจน
กำรประกอบธุรกิจเพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจอื่น ๆ ในอนำคตและเพือ่ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึง่หมำยควำมรวมถงึ
แตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะ 

(1) เงนิลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน  
(Utilities and Infrastructure)  

สืบเนื่องจำกวิกฤติกำรสงครำมยูเครนและรัสเซียส่งผลกระทบให้เกิดกำรขำดแคลนพลังงำนและ
สำธำรณปูโภค ซึ่งสง่ผลกระทบใหต้น้ทุนดำ้นพลงังำนเพิ่มสงูขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัส ำหรบักิจกำรอตุสำหกรรมทุก
รูปแบบ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรพลงังำนจึงกลำยเป็นปัจจยัหลกัที่จะสง่ผลกระทบต่อควำมอยูร่อดของ
ธุรกิจ ดงันัน้ ทำงฝ่ำยบริหำรจึงไดด้  ำเนินกำรหำผูร้่วมทุนที่มีประสบกำรณแ์ละศักยภำพดำ้นธุรกิจพลงังำนเขำ้
มำร่วมทุนกบับริษัท พรอ้มทัง้จดัหำธุรกิจพลงังำนและสำธำรณูปโภคที่เหมำะสมใหก้ับบริษัท เพื่อลดตน้ทนุและ
ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึน้  ซึ่งกำรลงทุนในธุรกิจด้ำนสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื ้นฐำน (Utilities and 
Infrastructure) นีห้มำยควำมรวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะ (1.1) โครงกำรปรบัเปลีย่นยำนพำหนะเพื่อกำรพำณิชยเ์ป็น
ยำนพำหนะไฟฟำ้เพื่อกำรลดตน้ทนุคำ่ขนสง่ (Convert Commercial Vehicles to Electric Vehicles for Logistics) 
และ (1.2) โครงกำรนิคมอตุสำหกรรมสเีขียวที่ยั่งยืนเชิงนิเวศ (Zero Carbon Sustainable Industrial Estate); 

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

ห่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain Management) หมำยถึง ห่วงโซ่อุปทำนที่มีกำรควบคุมหรือ
เลือกใชส้ภำวะอณุหภมูิ ควำมชืน้สมัพทัธ์ บรรยำกำศ สภำพแวดลอ้ม วิธีกำรบรรจุหรือบรรจุภณัฑท์ี่เหมำะสมกบั
ผลิตผลหรือผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท ตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทำนตัง้แต่กำรเก็บเก่ียว เก็บรกัษำ กำรแปรรูป หรือกำร
บรรจ ุขนสง่ และกระจำยสนิคำ้ รวมถึงกำรบรหิำรจดักำรเวลำด ำเนินงำนในหว่งโซอ่ปุทำนใหส้ัน้ท่ีสดุจะสำมำรถยดื
อำยกุำรเก็บรกัษำและรกัษำคณุภำพของสนิคำ้ได ้

ธุรกิจนีเ้ป็นกำรขยำยธุรกิจเดิมที่เก่ียวขอ้งกบัอปุกรณแ์ละเทคโนโลยีเก่ียวกบัเครือ่งปรบัอำกำศไปสูธุ่รกิจที่มี
ควำมมั่นคงและอตัรำกำรเติบโตสงูขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง อีกทัง้ยงัใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถและศกัยภำพดำ้นเทคโนโลยี
ที่บรษัิทมีควำมแข็งแกรง่ในกำรเพิ่มฐำนกำรใหบ้รกิำรดงักลำ่ว ประกอบกบักำรรว่มทนุกบัผูล้งทนุท่ีมีศกัยภำพและ
เครือข่ำยที่มีประสบกำรณย์ำวนำนในธุรกิและมีควำมพรอ้มในดำ้น กลยุทธก์ารสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) 
ที่ครบวงจร 
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(3) ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงนิโครงการฯ  
(Engineering Procurement and Construction with Financing); 

สืบเนื่องจำกกำรที่บริษัทมีพืน้ฐำนดำ้นธุรกิจวิศวกรรม บริษัทจึงไดจ้ัดหำผูร้่วมทุนที่มีศกัยภำพดำ้นกำร
ก่อสรำ้งพรอ้มกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่แข็งแกรง่ใหก้บัโครงกำรฯ เพื่อใหม้ีศกัยภำพในกำรหำสนบัสนนุลกูคำ้ที่มี
โครงกำรที่สรำ้งควำมยั่งยืนและก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคม ซึ่งธุรกิจนีส้ำมำรถต่อยอดใหก้บัธุรกิจอื่น  ๆ ทัง้ธุรกิจ
เดิมของบริษัทและธุรกิจดำ้นพลงังำนและสำธำรณปูโภค ซึ่งบริษัทเขำ้ไปรว่มลงทนุ รวมถึงธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่น  ๆ 
เช่น ธุรกิจกำรก่อสรำ้งโรงพยำบำล ธุรกิจกำรก่อสรำ้งนิคมอตุสำหกรรมพลงังำนสะอำด รวมถึงกำรลงทนุในกิจกำร
เครื่องท ำควำมเย็น รถตู้เย็น และห้องเย็น (Cold Chain Management) และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่สำมำรถสรำ้ง
ผลตอบแทนที่น่ำพอใจใหแ้ก่บริษัทในอนำคตรวมทัง้น ำไปช ำระหนีส้ถำบนักำรเงินและหนีส้ินที่มีภำระผกูพนัอื่น  ๆ 
และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใหก้บับรษัิท 

(4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการสนับสนุนทางการเงนิ 

เพื่อสนบัสนนุธุรกิจกำรก่อสรำ้งพรอ้มกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินโครงกำรฯ ตำม (3) บรษัิทอำจใชโ้อกำสนีใ้น
กำรเขำ้ลงทุนในธุรกิจที่กลุ่มบริษัทเขำ้ใหบ้ริกำรดำ้นกำรก่อสรำ้งและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินดังกล่ำว ท่ีจะ
สำมำรถสรำ้งโอกำสและกำรเติบโตใหก้ับบริษัทในอนำคต เช่น ธุรกิจโรงพยำบำล ธุรกิจอุตสำหกรรมเก่ียวกับ
อปุกรณก์ำรแพทย ์ธุรกิจอตุสำหกรรมอื่นๆ ที่มีกำรเติบโตตอ่เนื่องและไดผ้ลตอบแทนเป็นรูปธรรมและมั่นคง 

สรุปรำยละเอียดวตัถปุระสงคก์ำรเพิ่มทนุแยกตำมประเภทของกำรเพิ่มทนุ และกำรใชเ้งินทนุในสว่นท่ีเพิ่ม เป็นดงันี  ้

ล าดับที ่ รายละเอียด 
ความต้องการ

เงนิทุน 
% เงนิเพิ่มทุน ระยะเวลา 

1 เพ่ือช ำระคืนเงินกูฯ้ และเป็นเงินทนุหมนุเวียน 89,788,682.00 10.38% ภำยในไตรมำสที่ 4 ปี 2565  
2 เพ่ือลงทนุในธุรกิจพลงังำนและสำธำรณปูโภค 225,000,000.00 26.02% ภำยในไตรมำสที่ 4 ปี 2565 
3 เพ่ือลงทนุในธุรกิจภำยใตห้ว่งโซอ่ปุทำนควำมเย็น  50,000,000.00 5.78% ภำยในไตรมำสที่ 4 ปี 2565 
4 เพ่ือลงทนุในธุรกิจกำรก่อสรำ้งและสนบัสนนุทำงกำรเงิน 500,000,000.00 57.82% ภำยในไตรมำสที่ 4 ปี 2565 
 รวม 864,788,682.00 100.00%  

 

3. ผลกระทบตอ่ผู้ถอืหุน้ (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถอืหุน้ได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ 
3.1 ผลกระทบตอ่สิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution)  

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทที่ไม่ไดจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะไดร้บัผลกระทบตอ่สิทธิในกำรออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 
แบง่ออกเป็น 2 กรณี 
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กรณีที่ 1 จะไดร้บัผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้
ไม่มีผลกระทบ เนื่องจำกเป็นกำรออกและจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 
(Right Offering) 
 

กรณีที่ 2 จะไดร้บัผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้
ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่ไม่ไดจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนจะไดร้บัผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผูถื้อหุน้
เดิม (Control Dilution) โดยจะลดลงในอตัรำไมเ่กินรอ้ยละ 66.67 

 

โดยค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่เสนอขำยต่อผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) 
หำรดว้ยผลรวมของ (1) จ ำนวนหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด และ (2) จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเสนอ
ขำยตอ่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) 
 
Control Dilution = จ ำนวนหุน้สำมญัเพิม่ทนุท่ีเสนอขำยตอ่ผูถื้อหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ 

     จ ำนวนหุน้ท่ีออกและจ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด +  
         จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขำยตอ่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ 

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

   

 =  รอ้ยละ 66.67 
  

3.2 ผลกระทบตอ่ราคา (Price Dilution) 
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้  (Right Offering) ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษัิทท่ีไมไ่ดจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะไดร้บัผลกระทบตอ่รำคำ (Price Dilution) แบง่ออกเป็น 2 กรณี 
 

กรณีที่ 1 จะไดร้บัผลกระทบ Price Dilution ดงันี ้
ไม่มีผลกระทบ เนื่องจำกเป็นกำรออกและจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ ถือหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 
(Right Offering) 
 

กรณีที่ 2 จะไดร้บัผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้
ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทท่ีไมไ่ดจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะไดร้บัผลกระทบตอ่รำคำ (Price Dilution) โดยจะลดลง
ในอตัรำไมเ่กินรอ้ยละ 7.35 ดงันี ้
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โดยที:่ 
รำคำตลำด = รำคำถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ของบริษัทในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 15 วนั
ท ำกำรติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติใหเ้สนอวำระต่อที่ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 
เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้  คือ ระหว่ำงวนัที่ 14
กรกฎำคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหำคม 2565  ซึ่งมีรำคำเท่ำกับ 0.0.5619 บำท (ขอ้มูลจำก SETSMART ตำม 
www.setsmart.com) 

 

                      รำคำหลงัเสนอขำย =      (รำคำตลำด X จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้) + (รำคำใชส้ทิธิ X จ ำนวนหุน้ท่ีรองรบัในครัง้นี)้ 
                                  (จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ + จ ำนวนหุน้ท่ีรองรบัในครัง้นี)้ 
 
 

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

          =  0.5206 บำทตอ่หุน้  
 

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Per Share Dilution)  
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทที่ ไม่ได้จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะได้รับ ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Per Share Dilution)  
แบง่ออกเป็น 2 กรณี 
 

กรณีที่ 1 จะไดร้บัผลกระทบ Earnings Per Share Dilution ดงันี ้
ไม่มีผลกระทบ เนื่องจำกเป็นกำรออกและจัดสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ ถือหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 
(Right Offering) 
 

กรณีที่ 2 จะไดร้บัผลกระทบ Earnings Per Share Dilution ดงันี ้
ไมม่ีผลกระทบ เนื่องจำกบรษัิทมีผลประกอบกำรขำดทนุจึงไมม่ี Earnings Per Share 
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4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเพิ่มทุน 
4.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุน 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งด ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนและออกหุน้สำมญั
เพิ่มทนุเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) และกำรออกและเสนอขำยหุน้กูแ้ปลง
สภำพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตำมสดัสว่น (Right Offering) พรอ้มกบัหุน้สำมญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิแปลง สภำพหุน้กู้
แปลงสภำพในครัง้นี ้เนื่องจำกบริษัทมีแผนที่จะน ำเงินที่ได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวไปใช้เพื่อ
วตัถปุระสงค ์ตำมรำยละเอียดที่กลำ่วมำในขอ้ 2 
 

นอกจำกนี ้หำกพิจำรณำถึงวิธีกำรเสนอขำยหุน้ในรูปแบบตำ่ง ๆ คณะกรรมกำรบรษัิทไดพ้ิจำรณำและเห็นวำ่กำรออก
และเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ (Right Offering) เป็นแนวทำงกำร
ระดมทุนที่มีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคใ์นกำรเพิ่มทุนครัง้นี ้ซึ่งจะท ำใหบ้ริษัทไดร้บัเงินทุนใน
ระยะเวลำอนัสัน้ อีกทัง้ กำรเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้
(Right Offering) ดังกล่ำวเป็นกำรใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ของบริษัทมีส่วนร่วมในกำรจองซือ้หุน้เพิ่มทุนและมีสิทธิได้รับ
ผลตอบแทนจำกผลประกอบกำรของบรษัิทรว่มกนัในอนำคต 

 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการเพิ่มทุน 
บริษัทคำดว่ำจะด ำเนินกำรและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่น (Right Offering) ดงักลำ่ว
ให้แล้วเสร็จภำยในปี 2565 โดยบริษัทจะน ำเงินที่ได้รับจำกกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตำม
รำยละเอียดที่กลำ่วมำในขอ้ 2 ขำ้งตน้  
 

หมำยเหต:ุ ระยะเวลำที่บรษัิทจะไดร้บัเงินอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมช่วงเวลำของกำรก ำหนดวนัจองซือ้ ซึง่ขึน้อยูก่บั
กำรไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ 

 
4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
 ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

แผนกำรใชเ้งินที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยและควำมเพียงพอของแหล่งเงินทนุ คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ กำร
ออกและเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี  ้มีควำม
สมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และผูถื้อหุน้ทัง้หมด เนื่องจำกบรษัิทมีแผนที่จะน ำเงินท่ีไดจ้ำก
กำรระดมทนุครัง้นีไ้ปใชต้ำมวตัถปุระสงค ์ท่ีระบใุน รำยละเอียดที่กลำ่วมำในขอ้ 2 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่หุน้สำมญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บริษัทออกและเสนอขำยในครัง้นีม้ีผูจ้องซือ้เต็มจ ำนวน บริษัทจะสำมำรถ
ระดมทุนได้เป็นจ ำนวนประมำณ 864,788,682 บำท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินเพื่อใช้ช ำระหนีส้ถำบันกำรเงิน 
ตลอดจนกำรประกอบธุรกิจเพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจอื่น ๆ ในอนำคต และเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
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ตอ่ไป ที่บรษัิทคำดวำ่จะน ำมำซึง่รำยไดแ้ละผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้ และสง่ผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทปรบัตวัดี
ขึน้ อนัเป็นประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทและผูถื้อหุน้ของบรษัิท ตำมรำยละเอียดในขอ้ 2 

 
4.4 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน
 ของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุน้ตำมสัดส่วน (Right 
Offering) เป็นกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรจดัหำแหลง่เงินทนุของบรษัิท ซึง่จะท ำใหบ้รษัิทสำมำรถน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำร
เพิ่มทนุไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคต์ำมรำยละเอียดที่กลำ่วมำในขอ้ 2 ขำ้งตน้ได ้ซึง่กำรด ำเนินกำรตำมที่กลำ่วมำนีจ้ะเป็น
ผลดีต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นประโยชนต์่อบริษัทในกำรเสริมสรำ้งควำมมั่นคงในกระแสเงินสดและ
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท และยงัช่วยเสริมสรำ้งสภำพคลอ่งทำงกำรเงินใหแ้ก่บริษัท ทัง้นี ้ในกำรเพิ่มทนุจำกกำร
ออกและเสนอขำยหุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้จะสง่ผลใหส้ถำนะทำงกำรเงินของบริษัทโดยรวมดีขึน้ อนัจะสง่ผลใหบ้ริษัทมี
ฐำนะทำงกำรเงินท่ีมั่นคง 
 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
ในกรณีที่กรรมกำรของบริษัท ไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคับของบริษัท ตลอดจนมติ 
ที่ประชุมผูถื้อหุ้นด้วยควำมซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรกัษำผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับกำรเพิ่มทุน  
โดยกระท ำกำรหรือละเวน้กำรกระท ำกำรใด อนัเป็นกำรไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักล่ำวและก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บริษัท 
บริษัทสำมำรถเรียกค่ำสินไหมทดแทนจำกกรรมกำรคนดงักลำ่วได ้แต่หำกบริษัทไม่เรียกรอ้งค่ำสินไหมทดแทนดงักล่ำว  
ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ใหบ้ริษัทด ำเนินกำรเรียกรอ้งได ้  
และหำกบริษัทไม่ด ำเนินกำรตำมที่ผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ ๆ สำมำรถฟ้องเรียกรอ้งคำ่เสียหำยจำกกรรมกำรคนดงักลำ่ว
แทนบรษัิทได ้ตำมมำตรำ 85 แหง่พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  
 

นอกจำกนี ้หำกกำรกระท ำกำรหรือละเวน้กระท ำกำรใดของกรรมกำร อนัเป็นกำรไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำ
ผลประโยชนข์องบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับกำรเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งได้
ประโยชนไ์ปโดยมิชอบ บรษัิทอำจฟอ้งเรยีกใหก้รรมกำรรบัผิดชอบในกำรสง่คืนประโยชนด์งักลำ่วแก่บรษัิทได ้หรอืผูถื้อหุน้
ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทจะแจง้ใหบ้ริษัท
ด ำเนินกำรดงักลำ่วได ้ซึ่งหำกบรษัิทไมด่  ำเนินกำรตำมที่ผูถื้อหุน้แจง้ภำยใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ผูถื้อหุน้ดงักลำ่ว
สำมำรถใชส้ิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ำกกรรมกำรนัน้แทนบริษัทได้ ตำมมำตรำ 89/18 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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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 ำกดั (มหำชน)  (“บริษัท”) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนส ำรองส ำหรบักำรช ำระหนีส้ถำบันกำรเงินและกำรใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียนในกิจกำร รวมถึงกำรขยำยธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนำคต ซึ่ง
หมำยควำมรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรลงทุนใน (1) ธุรกิจดำ้นสำธำรณูปโภคและ
โครงสรำ้งพืน้ฐำน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภำยใตห้่วงโซ่อปุทำนควำม
เย็น (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management); (3) ธุรกิจกำรก่อสรำ้ง
พร้อมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินโครงกำรฯ (Engineering Procurement and 
Construction with Financing); และ (4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำรก่อสรำ้งและ
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินภำยใตก้ลยุทธ์กำรสรำ้งระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบ
วงจร 

แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ด  ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบนั ตลอดจนธุรกิจใน
อนำคตที่บริษัทคำดว่ำจะน ำมำซึ่งรำยไดผ้ลตอบแทนที่เพิ่มขึน้และส่งผลใหผ้ล
กำรด ำเนินงำนของบริษัทปรบัตวัดีขึน้อนัเป็นประโยชนส์งสดุแก่บริษัทและผูถื้อ
หุน้ของบรษัิท ซึง่แบง่เป็นจ ำนวนเงินดงันี ้
 เพื่อลงทนุในธุรกิจพลงังำนและสำธำรณปูโภค ไมเ่กิน 325 ลำ้นบำท 
 เพื่อลงทนุในธุรกิจภำยใตห้ว่งโซอ่ปุทำนควำมเย็น ไมเ่กิน 150 ลำ้นบำท 
 เพื่อลงทุนในธุรกิจกำรก่อสรำ้งและสนับสนุนทำงกำรเงิน ไม่เกิน 200 ลำ้น
บำท 

 เพื่อลงทนุในธุรกิจอตุสำหกรรมและอื่น ๆ ไมเ่กิน 120 ลำ้นบำท 
 เพื่อช ำระคืนเงินกูส้ถำบนักำรเงินและหนีส้นิที่มีภำระผกูพนัอื่น ๆ และเป็นเงินทนุ

หมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทและเงินทนุส ำรองส ำหรบัธุรกิจในอนำคต
เป็นจ ำนวนเงินไมเ่กิน 69.79 ลำ้นบำท 

ประเภท หุน้กูแ้ปลงสภำพชนิดระบุช่ือผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัที่ออกใหม่ของ
บริษัท ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพมีสิทธิ
ไถ่ถอนก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย ไมเ่กิน 864,788,000 บำท 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว ้(Face Value) 1,000 บำท ตอ่ 1 หนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
จ านวนหุ้นกู้แปลงสาพ ไมเ่กิน 864,788 หนว่ย 
วิธีการเสนอขายและจัดสรร บรษัิทจะเสนอขำยและจดัสรรทัง้จ ำนวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทท่ีมสีทิธิไดร้บั

กำรจัดสรรตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ โดยผูถื้อหุน้เดิมรำยที่มีสิทธิไดร้บักำรจัดสรร
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หัวข้อ รายละเอียด 
สำมำรถจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสทิธิ นอ้ยกวำ่สทิธิ หรอืมำกกวำ่สทิธิของตน
ได ้หรอืสละสทิธิไมจ่องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีเสนอขำยในครัง้นีก็้ได ้โดยบรษัิทจะ
จัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ตำมสิทธิจนครบถว้นก่อน หำกมี
หุน้กูแ้ปลงสภำพเหลือจำกกำรจดัสรรตำมสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ
สว่นที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้และช ำระเงินค่ำหุน้กูแ้ปลงสภำพเกินสิทธิของ
ตนจนกวำ่จะไมเ่หลอืหุน้กูแ้ปลงสภำพเหลอืใหจ้ดัสรร 

สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถอืหุ้นเดิม 1,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภำพ หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณให้ตัดทิง้ 
ทกุกรณี โดยผูถื้อหุน้ของบริษัทรำยใดที่ถือหุน้ต ่ำกว่ำ 1,000 หุน้ จะไม่มีสิทธิจองซือ้
หุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสทิธิได ้(แตส่ำมำรถจองซือ้เกินสทิธิของตนได)้ 

หุ้นทีจั่ดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

864,788,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ ำนวน
หุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทในปัจจุบนั ภำยหลงักำรใชส้ิทธิแปลงสภำพ
ตำมหุน้กูแ้ปลงสภำพ ภำยใตส้มมติฐำนว่ำมีกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพทัง้จ ำนวน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้แล้วของบริษัท ณ วันประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ที่ 4/2565 เมื่อวนัที่ 6 สงิหำคม 2565  

อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 5 ปี นบัจำกวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
อัตราดอกเบีย้ รอ้ยละ 6 ตอ่ปี 
การช าระดอกเบีย้ ปีละ 4 ครัง้ โดยจะช ำระดอกเบีย้ทุกไตรมำสของทุกปีนับจำกวันท่ีออกหุน้กู้แปลง

สภำพ 
ข้อจ ากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ - ไมม่ี -  
ราคาแปลงสภาพ 1.00 บำทตอ่หุน้ หรอืรำคำอื่นที่เกิดจำกกำรปรบัรำคำแปลงสภำพตำมเง่ือนไขที่จะได ้

ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิตอ่ไป 
อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภำพ ตอ่หุน้สำมญั 1,000 หุน้ หรอือตัรำอื่นที่เกิดจำกกำรปรบั

รำคำแปลงสภำพตำมเง่ือนไขที่จะไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิตอ่ไป 
วันแปลงสภาพ สำมำรถเริม่แปลงสภำพได ้2 ปี นบัจำกวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือในวนัที่หุน้กู้

แปลงสภำพหมดอำย ุ
ระยะเวลาการใช้สิทธิและก าหนดการ
ใช้สิทธิ 

สำมำรถใชส้ทิธิแปลงสภำพไดเ้มื่อหุน้กูแ้ปลงสภำพมีอำยคุรบ 2 ปี นบัจำกวนัที่ออก
หุน้กูแ้ปลงสภำพหรอืในวนัที่ครบก ำหนดไถ่ถอนของหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

วันสิน้สุดการใช้สิทธิ 5 ปี นบัจำกวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพตอ้งกำรใชส้ทิธิแปลงสภำพจำกหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็น
หุน้สำมญั ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพสำมำรถใชส้ทิธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัไดจ้นถึง
วนัท ำกำรที่ 15 ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพคร้ังสุดท้าย”) 
โดยไมม่ีกำรบงัคบัแปลงสภำพ ทัง้นี ้ณ วนัใชส้ทิธิแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลงสภำพครัง้
สดุทำ้ย ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพแต่ละรำยจะมีทำงเลือก 2 ทำง ไดแ้ก่  
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หัวข้อ รายละเอียด 
ก) ขอใหไ้ถ่ถอนเป็นเงินสดทัง้จ ำนวน ผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละรำยจะไดร้บัเงินสดจ ำนวน 

1,000 บำท ตอ่ 1 หนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภำพ ซึง่เทำ่กบัมลูคำ่ของหุน้กูแ้ปลงสภำพ
พรอ้มกบักำรจ่ำยดอกเบีย้งวดสดุทำ้ย 

ข) ขอใหไ้ถ่ถอนดว้ยกำรแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลงสภำพ (มลูคำ่ของหุน้กูแ้ปลงสภำพ
เท่ำกับ 1,000 บำทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภำพที่เหลืออยู่ทั้ง
จ ำนวนเป็นหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทที่รำคำแปลงสภำพ 1.00 บำทต่อหุน้ 
(หรอืรำคำอื่นที่เกิดจำกกำรปรบัรำคำแปลงสภำพ ตำมเง่ือนไขที่จะไดก้ ำหนดไว้
ในขอ้ก ำหนดสิทธิต่อไป) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำแปลงสภำพภำยหลงั 
ซึง่ท ำใหเ้กิดเศษของหุน้จำกกำรค ำนวณกำรแปลงสภำพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ
จะไดร้บัคืนเงินสดแทนเศษของจ ำนวนหุน้ดงักล่ำว โดยใหน้ ำเศษของจ ำนวน
หุน้คณูรำคำแปลงสภำพ ในกำรนีบ้ริษัทจะค ำนวณใหเ้หลือเศษทศนิยมไมเ่กิน
สองต ำแหน่ง (ถ้ำต ำแหน่งที่สำมมีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับหำ้ บริษัทจะปัด
ทศนิยมต ำแหน่งที่สองขึน้ และปัดทศนิยมต ำแหน่งที่สองลงหำกต ำแหน่งที่
สำมมีคำ่นอ้ยกวำ่หำ้) นอกจำกนี ้บรษัิทจะช ำระดอกเบีย้คำ้งจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
กูแ้ปลงสภำพจนถึง (แตไ่มร่วม) วนัแปลงสภำพ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้กูแ้ตล่ะรำยจะตอ้งเลือกทำงเลือก ก) หรือ ข) อยำ่งใดอยำ่งหนึง่เทำ่นัน้ 
ไมส่ำมำรถแบง่หุน้กูแ้ปลงสภำพที่ตนเองถืออยูเ่พื่อเลือกทำงเลอืก ก) และ ข) ได ้

มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภำพจะมีมลูคำ่ไถ่ถอนรวมเทำ่กบัมลูคำ่ที่ตรำไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
ทัง้นี ้ไมว่ำ่หุน้กูแ้ปลงสภำพจะมีกำรไถ่ถอนครัง้เดียวหรือหลำยครัง้  

สิทธิในการไถถ่อนก่อนครบก าหนด 
(Call / Put Option) 

บรษัิทมีสทิธิในกำรไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน (Call Option) 

ผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพ อยูร่ะหวำ่งกำรแตง่ตัง้ 
การขึน้ทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (ThaiBMA) (Optional) 
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การแปลงสภาพ 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลกระทบของผู้ถอืหุ้นของบริษัท
หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้น
กู้แปลงสภาพ (Dilution Effect) 

1. ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้ (price dilution) จะไม่เกิดขึน้เนื่องจำกรำคำกำร
ใชส้ทิธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงภำพที่ก ำหนดไวไ้มต่  ่ำกวำ่รำคำตลำดปัจจบุนั 

2. ผลกระทบตอ่สทิธิในกำรออกเสยีงของผูถื้อหุน้เดิม (control dilution) จะไมเ่กิดขึน้
เนื่องจำกเป็นกำรเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพทัง้จ ำนวนแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท
ที่มีสิทธิไดร้บักำรจัดสรร อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผูใ้ชส้ิทธิแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลง
สภำพไมใ่ช่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท ทัง้จ ำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสทิธิในกำรออก
เสียงของผูถื้อหุ้นเดิม (control dilution) ในปัจจุบันภำยหลงักำรใช้สิทธิแปลง
สภำพตำมหุน้กู้แปลงสภำพ ภำยใตส้มมติฐำนว่ำมีกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพทัง้
จ ำนวนสำมำรถค ำนวณไดด้งันี ้
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หัวข้อ รายละเอียด 
 

  Control Dilution =                       จ  ำนวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
         จ  ำนวนหุน้ paid up + จ ำนวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

 

                            =                                      864,788,000 
                            864,788,682 + 864,788,000 

      =       รอ้ยละ 0.49 

3. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไร (EPS Dilution) ภำยใตส้มมติฐำนวำ่มีกำรใชส้ทิธิ
แปลงสภำพทั้งจ ำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) 
สำมำรถค ำนวณไดด้งันี ้

ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไรเนื่องจำกบรษัิทมีผลประกอบกำรขำดทนุ 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ 

เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือกู้แปลงสภำพไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม  
บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำแปลงสภำพและอัตรำส่วนกำรแปลงสภำพเมื่อเกิด
เหตุกำรณใ์ดเหตุกำรณห์นึ่งที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุที่ 
ทจ. 17/2561 เรือ่ง กำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนีท้ี่ออกใหม่ 
ฉบบัลงวนัที่ 17 มกรำคม 2561 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ซึง่รวมถึงเหตกุำรณด์งัตอ่ไปนี ้

1. เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ของบริษัทฯ อนัเป็นผลมำจำกกำร
รวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

2. เมื่อบรษัิทมีกำรเสนอขำยหุน้ออกใหมใ่นรำคำต ่ำ 
3. เมื่อบริษัทมีกำรเสนอขำยหุน้กู้แปลงสภำพในรำคำต ่ำ หรือมีกำรเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ในรำคำต ่ำ 

4. เมื่อบรษัิทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรอืบำงสว่นเป็นหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
5. เมื่อบรษัิทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวำ่อตัรำที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธิ 
6. เมื่อมีเหตุกำรณ์อื่นใดในลกัษณะเดียวกับขอ้ 1. ถึงขอ้ 5. ขำ้งตน้ ที่ท  ำใหผ้ล
ประโยชนต์อบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพจะไดร้บัเมื่อมีกำรใชส้ิทธิแปลง
สภำพดอ้ยไปกวำ่เดิม 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิแปลงสภำพไม่ว่ ำจะด้วยเหตุใดก็ตำม  
หำกตอ้งมีกำรออกหุ้นท่ีออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ
ดงักลำ่ว บริษัทจะสำมำรถออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบักำรเปลี่ยนแปลงกำรใชส้ิทธิแปลง
สภำพดงักล่ำวไดต้่อเมื่อไดม้ีมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมตัิใหอ้อกหุน้เพื่อรองรบักำร
เปลี่ยนแปลงกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพอย่ำงเพียงพอต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ 
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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) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบรษัิทตาม 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)  (โดยไม่นบัรวมหุน้ในสว่นที่จองซือ้หุน้เพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้ 
(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 าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยใหร้บัหุน้สามญัที่ออกใหมเ่ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

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 โดยมีรายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารเพิ่มทนุแยกตามประเภทของการ
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 เพื่อใหม้ีศกัยภาพในการหาสนบัสนนุลกูคา้ที่มีโครงการที่สรา้งความ
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 การใชเ้งินทนุดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการใชเ้งินไดต้ามความสามารถในการระดมทนุรวมทัง้ความเหมาะสมในการลงทนุในแต่

ละสถานการณเ์พ่ือลงทนุโครงการในธุรกิจใหม่ ๆ อ่ืนใดเพ่ิมเติมในอนาคตที่ทางบรษัิทเห็นวา่มีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชนแ์ละผูถื้อหุน้โดยทางบริษัท

จะปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยใ์นเรือ่งรายการการไดม้าและจ 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) ดงักลา่วเป็นการใหส้ทิธิผูถื้อหุน้ของบรษัิทมีสว่นรว่มในการจองซือ้หุน้
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) 

  



เอกสารแนบ 6 

___________________________________________________________________________________________ 
 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่2/2565                                                                                                                                   41 

 

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 
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ขอ้มูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบทีบ่ริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

1. พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง 
ประเภทกรรมการ       :    กรรมการอิสระ /  
                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                         :    73  ปี 
สัญชาติ                    :    ไทย    
 
 

 

ทีอ่ยู ่                                    :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา                       :   ปรญิญาเอก ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (การบรหิารการพฒันา) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     :    11  ปี  1  เดือน (ณ 30 มิถนุายน 2565) 
การถือหุน้บริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2565 :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในคร้ังนี ้    :  ไม่ม ี

ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
1. การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษัิท / บรษัิทย่อย      :   ไม่เป็น 
2. การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับรษัิท / บรษัิทยอ่ย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้งหรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า        :   ไม่เป็น 
(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
(3) มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 

 

2.  นายทรงพล อันนานนท ์
ประเภทกรรมการ         :   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ                           :   52  ปี    
สัญชาติ                      :   ไทย 
 
 
 

 
 

ทีอ่ยู ่                :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา       :   Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     :   11  ปี   1  เดือน (ณ 30 มิถนุายน 2565) 
การถือหุน้บริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2565 :  ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณาในคร้ังนี ้    :  ไม่ม ี

ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
1. การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษัิท / บรษัิทย่อย  :   ไม่เป็น 
2. การมีมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับรษัิท / บรษัิทย่อย / นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

2.1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้งหรอืท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า       :   ไม่เป็น 
2.2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ                                  :   ไม่เป็น 
2.3 มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั           :   ไม่เป็น 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 ข้อ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน  4  เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของ
  รอบปีบญัชีของบรษัิท 
 ข้อ 32. การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากการประชมุสามญัประจ าปีใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั  
 
 ข้อ 33. การเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้อาจกระท าไดโ้ดย 
  (ก) คณะกรรมการซึง่จะเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อใดก็ไดห้รอื 
  (ข) ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืผูถื้อหุน้ไม่
   นอ้ยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
   เขา้ช่ือกันท าหนงัสือพรอ้มเหตผุลที่ชัดเจนขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อใดก็ได ้
   และคณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการจดัใหม้ีการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บั
   หนงัสอืจากผูถื้อหุน้  
 
 ข้อ 34. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) จดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชุม
   พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรอืเพื่อ
   พิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และ 
  (ข) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุขา้งตน้ไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 
  (ค) โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุขา้งตน้ในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั  
 
 ข้อ 35. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 ทา่น หรอืไม่

 นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
 จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ทัง้นีหุ้น้ที่บริษัทเป็นเจา้ของเองนัน้ไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการ
ประชมุผูถื้อหุน้ 

  เมื่อลว่งเวลานดัของการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใดไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง และจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้มารว่มประชุมยงัไม่
ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคแรก 

  (ก) ถา้เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ซึง่ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป 
  (ข) ถา้เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งมิไดเ้รยีกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหค้ณะกรรมการนดัประชุมใหมโ่ดย
   สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ แตไ่มต่อ้งโฆษณาหนงัสอืนดัประชุม
   ในหนงัสอืพิมพ ์ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคแรก 
 
 ข้อ 37. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  (ก)  ในกรณีปกติ ใหถื้อเอาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึ่งมา
   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน 
   ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
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  (ข) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อเอาคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และ
ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็น
เสยีงหนึง่ 

(1) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(3) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่า เช่าซือ้หรือเช่าซือ้แบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของ

บรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 
(4) การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท 
(5) การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(6) การแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
(7) การเพิ่มทนุหรอืการลดทนุ 
(8) การออกหุน้กูต้ามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญตัิ บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(9) การควบบรษัิทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบญัญตัิ บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(10) การเลกิบรษัิทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญตัิ บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(11) การออกหุน้เพื่อช าระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุตามมาตรา 54/1 ของพระราชบญัญัติ

บรษัิทมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
   
  ทัง้นี ้หุน้ที่บริษัทเป็นเจา้ของหุน้เองนัน้ บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นบัเป็นคะแนนเสียงของมติที่

ประชมุผูถื้อหุน้ 
 
 

********************************* 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุน้หรือผู้แทนของผู้ถอืหุน้ทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องขอ้พึงปฏิบตัิส  าหรบัการจัดประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท   
จดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสรา้ง
ความเช่ือถือใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทจดทะเบียนเป็น ไปดว้ย
ความโปรง่ใสชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ บรษัิทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความ
เป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้บรษัิทขอสงวนสทิธิที่จะผอ่นผนัการ
ยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่ มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา  

1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย  
(1) บัตรประจ าตัวของผู้ถอืหุ้น (บตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน) 
(2) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง   

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ  

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถอืหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ และบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอ านาจ 
2. นิติบุคคล  

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย ์
(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้      

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
ผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  
(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลง

นามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับ
มอบฉันทะ 

 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 

 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  ____________________________                                        เขียนที่     ___ 
  

                                 วนัที่   เดือน    พ.ศ.  ___ 
                                 
(1)   ขา้พเจา้ ______________________________________________________________________________ สญัชาต_ิ______________________ 
                                                                                                                                                                    
            อยูบ่า้นเลขที ่ ________________________________________________________________________________________________________

                
            ____________________________________________________________________________________________________________________   

                 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม                        หุน้  

                                           
 หุน้สามญั                          __     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสียง  

       
       
(3)  ขอมอบฉันทะให ้  

 
 1.  พลต ารวจเอกปรุง  บญุผดงุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ    อาย ุ73 ปี  
          เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต  าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          สว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรอื 

 2.  นายทรงพล อนันานนท ์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     อาย ุ52 ปี    
          เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          สว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรอื 

 3.  ___________________________________________ อาย ุ __     ปี อยูบ่า้นเลขที่   ____          
          
         ถนน  ต าบล/แขวง   _________  อ  าเภอ/เขต    
 
         จงัหวดั      _รหสัไปรษณีย ์             

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุน้          
ครัง้ที่ 2/2565 ในวันศกุรท์ี่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญ่ ส  านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 1/1  
หมู ่7 ถนนบางควูดั ต  าบลบางควูดั อ  าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000 หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร       

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้      

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที ่1/2565 เม่ือวันที ่18 สิงหาคม 2565 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 

2.1 นายบันเจิด จริยานุกิจจา 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง  

2.2 นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง  

2.3 นายบรรณัช นาคพันธ ์

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง  

2.4 นายนววิธ คุวานันท ์

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง  

2.5 นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 1,297,182,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 432,394,341 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,729,577,023 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 
เพื่อใหส้อดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ, การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติวงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้จ านวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทยีบเทา่ในเงนิสกุลอ่ืน) 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

 ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้ร้บัมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 

  กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
 

   ลงนาม       ผูม้อบฉันทะ 
                                                            (                                                                )                 

 
 

   ลงนาม        ผูร้บัมอบฉันทะ 
                                                                                                                  (                                                               )                  
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 

4. โปรดมอบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบฉันทะ หรือหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มกับ

หนงัสือมอบฉันทะฉบบันีด้ว้ย 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  2/2565 ในวันศุกร์ที่  16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่  1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวดั
ปทมุธานี 12000 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย   
 

---------------------------------- 
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นดว้ย เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
  
  เห็นดว้ย เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นดว้ย เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

   วาระท่ี  
   
  เห็นดว้ย เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
  
 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
  

 

            ลงช่ือ ............................................ผูม้อบฉนัทะ 
 (............................................) 
 วนัท่ี ............/............/.......... 
  
 

            ลงช่ือ ............................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (............................................) 
 วนัท่ี ............/............/.........   
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ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่2/2565 
บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
วนัศกุรท่ี์ 16 กนัยำยน 2565 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูถื้อหุน้ 
เปิดลงทะเบยีน 
เวลำ 12.30 น. 

 

มำดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ ำตวั แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัผูม้อบและผูร้บัมอบฉนัทะ 

ลงนำมในใบลงทะเบียน 

เขำ้หอ้งประชมุ 

ประธำนเปิดกำรประชมุ 
(เวลำ 14.00 น.) 

ประธำนเสนอวำระกำรประชมุตำมล ำดบั 

กรณีที่มีผูค้ดัคำ้นหรอืงดออกเสยีงในวำระใดๆ ใหย้กมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส  ำหรบัผูค้ดัคำ้นหรอืงดออกเสยีง) 

เจำ้หนำ้ที่เก็บบตัรลงคะแนน เฉพำะผูค้ดัคำ้นหรอืงดออกเสยีงและสรุปผลลงคะแนน 

ประธำนกลำ่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ จนครบทกุวำระ และจนกวำ่จะปิดกำรประชมุ 
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ค าประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่2/2565 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ใหค้วำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนีใ้หท้่ำน
ทรำบเพ่ือเป็นกำรปฏิบตัติำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีการเก็บรวบรวม 
บรษิัทฯ มีควำมจ ำเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน ไดแ้ก่ ช่ือ นำมสกุล ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศพัท์  ภำพถ่ำย เลขบตัร

ประจ ำตวัประชำชน เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์ขอ้มลูเก่ียวกบักำรใชง้ำนระบบอิเล็กทรอนิกส ์เช่น อีเมล (Email) หมำยเลขไอพี (IP Address) 
(กรณีกำรรบัชมกำรประชมุทำงออนไลน)์ 

บรษิัทฯ จะมีกำรบนัทกึและถ่ำยทอดภำพและเสียงในกำรประชมุนี ้เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยและประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 
ในกรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ บรษิัทฯ จ ำเป็นตอ้งขอส ำเนำบตัรประชำชนของผูถื้อหุน้ ซึง่อำจมีขอ้มลูศำสนำอนัเป็นขอ้มลูส่วนบคุคลที่มี

ควำมอ่อนไหวปรำกฏอยู่ในบตัรประชำชน และบริษัทฯ ไม่มีควำมประสงคจะ์เก็บขอ้มลูดงักล่ำว โดยท่ำนเจำ้ของขอ้มูลสำมำรถปิดทึบขอ้มูล
ส่วนนัน้ได ้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
กำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจำกเจำ้ของขอ้มูลโดยตรงจะด ำเนินกำรเท่ำท่ีจ ำเป็นตำมวตัถุประสงค ์ท่ีระบุไวโ้ดยแจง้ชัด ทัง้นี ้

บรษิัทฯ อำจรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีไดร้บัมำจำกแหล่งอ่ืน ไดแ้ก่ นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์หรือศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (TSD) 
เฉพำะในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นดว้ยวธีิกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3. วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเรียกประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้  คร้งัท่ี 2/2565 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำนและผูท่ี้ทำ่นกล่ำวอำ้งถงึ ตำมที่พระรำชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
พ.ศ. 2562 ใหอ้  ำนำจในกำรเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ไดร้บัควำมยินยอม เพ่ือประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติ
บคุคลอ่ืน หรือกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยของบรษิัทฯ 

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบคุคลซึง่ไดร้ะบไุวใ้นค ำประกำศฉบบันี ้
ในกรณีท่ีไม่สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรกัษำข้อมูลส่วนบุคคลไดช้ัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้ มูลไวต้ำมระยะเวลำท่ีอำจ

คำดหมำยไดต้ำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยคุวำมตำมกฎหมำยทั่วไปสงูสดุ 10 ปี) 
5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ในฐำนะที่เป็นเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลท่ำนมีสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวโ้ดยพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  พ.ศ.  2562 รวมถึง

สิทธิต่ำง ๆ ซึ่งอำจรวมถึง สิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเขำ้ถึงและรบัขอ้มลูส่วนบุคคล  สิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลให้
ถกูตอ้ง สิทธิในกำรขอใหล้บหรือท ำลำยขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบุคคล
ตำมวธีิกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด สิทธิรอ้งเรียน และสิทธิในกำรคดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่เก่ียวกบัตน 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น 
บริษัทฯ อำจมีควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่ วยงำนรำชกำร ซึ่งท  ำงำนร่วมกับ   

บริษัทฯ เพ่ือด  ำเนินตำมวตัถุประสงคท่ี์ได้แจ้งในในค ำประกำศฉบับนีเ้ท่ำท่ีจ ำเป็น เช่น ผู้ใหบ้ริกำรระบบเทคโนโลยี หน่วยงำนก ำกับดูแล  
หน่วยงำนภำครฐัหรือค  ำสั่งเจำ้หนำ้ท่ีผูมี้อ  ำนำจ 

7. วธิีการตดิต่อ  
ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตำมช่องทำง

ดงัต่อไปนี ้: บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท เลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 7 ถนนบำงคูวดั ต  ำบลบำงคูวดั อ  ำเภอเมืองปทุมธำนี 
จงัหวดัปทมุธำนี 12000 อีเมล: secretary@cigpcl.com 

mailto:secretary@cigpcl.com
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