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

 

เอกสารแนบ รายละเอียด 

1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 วนัท่ี 16 กนัยำยน 2566 

2 นิยำมกรรมกำรอิสระ 

3 สรุปสำระส ำคญัของหุน้กูแ้ปลงสภำพ ครัง้ที่ 1/2566 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ที่ออกและเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ 

4 ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระท่ีบรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 

5 ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 

6 เอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงควำมเป็นผูถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขำ้รว่มประชมุ 

7 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

7.1 ใบตอ่แบบมอบฉนัทะ 

8 ขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

9 ค ำประกำศคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

10 แผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ 

 



 

 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2566                                                                                                                                   3 

             วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2566 
 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 

เรียน      ท่านผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย        

1. QR Code หนงัสือเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 
 

 บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 ในวนัศกุรท่ี์ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง
ประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั ต  าบลบางควูดั อ  าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดั
ปทมุธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี:้- 

วาระที่  1 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่2/2565 เมื่อวันที ่16 กันยายน 2565 
รายงานการประชุมฯไดมี้การเผยแพรผ่่านตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้

ท่ี 2/2565 พรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ https://www.cigpcl.com ตัง้แต่วนัท่ี 29 กนัยายน 2565 เรียบรอ้ยแลว้ และบริษัทฯมิได้
รบัขอ้เสนอใหท้  าการแกไ้ขรายงานการประชมุแตอ่ย่างใด 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึถกูตอ้งตามความเป็นจรงิครบถว้น (รายละเอียดของรายงานการ
ประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบล าดบัท่ี 1 หนงัสือเชิญประชุม) จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2565 เม่ือ
วนัท่ี 16 กนัยายน 2565 ใหท่ี้ประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบ 

วาระที ่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ คร้ังที่ 1/2566 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ทีอ่อกและเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

ตามท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้  (โดยไม่นบัรวมหุน้ในส่วนท่ีจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ (Right Offering))  
จ านวนไม่เกิน 864,788 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทตอ่ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ แลว้นัน้ 

โดยก าหนดอตัราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้1,000 หุน้ ราคาใชส้ิทธิแปลง
สภาพ 1.00 บาทตอ่หุน้ มีอาย ุ5 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6 ตอ่ปี สามารถเริ่มใชส้ิทธิแปลงสภาพได ้2 ปี นบั
จากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือในวนัท่ีหุน้กูแ้ปลงสภาพหมดอาย ุดว้ยขอ้ก าหนดสิทธิในการแปลงสภาพฯ ดงักล่าวอาจส่งผลให ้หุน้กูแ้ปลง
สภาพของบรษิัทไม่เป็นท่ีน่าสนใจ สืบเน่ืองจากระยะเวลารอท่ีนานเกินไปก่อนท่ีผูถื้อหุน้หรือนกัลงทนุจะสามารถใชส้ิทธิแปลงสภาพได ้ 

จงึเสนอใหท่ี้ประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้พิจารณาการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในส่วน
ของสาระส าคญัของวนัแปลงสภาพ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี:้  
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หัวข้อ รายละเอียด (เดิม) 
ตามมตทิีป่ระชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่

2/2565 

รายละเอียด (ใหม่) 
ทีเ่สนอขอเปลี่ยนแปลงในคร้ังนี้ 

วนัแปลงสภาพ สามารถเริ่มแปลงสภาพได ้2 ปี นบัจากวนัท่ี
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือในวนัท่ีหุน้กูแ้ปลง
สภาพหมดอาย ุ

สามารถใชส้ิทธิแปลงสภาพไดทุ้กวนั  (เฉพาะวนัท าการ ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.) ตัง้แต่วนัครบก าหนด 3 เดือน นบัจาก
วันท่ีออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จนถึง 15  วันก่อนวันครบก าหนด        
ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ทัง้นี ้บรษิัทจะน าหุน้ท่ีไดร้บัจากการแปลงสภาพไปจดทะเบียนกับ
ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(TSD) ภายใน 7 วนัท าการ ภายหลังจาก     
ผูถื้อหุน้กูใ้ชส้ิทธิแปลงสภาพ    

 
ทัง้นี ้ท่ีปรกึษาทางการเงินเพ่ือใหก้ารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นี ้(บรษิัท แอดไวเซอรี่ อลัไลแอนซ ์แอนด ์พารท์

เนอร ์จ ากดั) ไดใ้หค้วามเห็นว่า เพ่ือใหบ้ริษัทปฏิบตัไิดถู้กตอ้งตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ควรน าเสนอขออนมุตัิการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิใน
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในส่วนของสาระส าคญัของวนัแปลงสภาพ ตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้หนึ่ง 

จึงขอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2566 พิจารณาอนมุัติการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ครัง้ท่ี 
1/2566 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้  ในส่วนของสาระส าคัญของ        
วนัแปลงสภาพ 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิในการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ในส่วนของ
สาระส าคญัของวนัแปลงสภาพ โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดสิทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ในหวัขอ้ “วนัแปลงสภาพ” จะท าใหหุ้น้กูแ้ปลงสภาพของบริษัทท่ีจะออกและเสนอขายสามารถ
ดงึดดูความสนใจของผูถื้อหุน้และนักลงทุนไดม้ากขึน้ ท  าใหเ้กิดประโยชนต์่อบริษัทและผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยใหถื้อปฏิบตัิตามเกณฑแ์ละ
กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั  

วาระที ่3 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุไดซ้กัถามและคณะกรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามตา่ง ๆ (ถา้มี) 

 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตาม
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (เอกสารแนบ 7) และย่ืนตอ่บรษิัทฯ ก่อนเขา้รว่มประชมุ   
 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้
 ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ  โปรดน าเอกสารและหลกัฐานมาแสดงเพ่ือลงทะเบียนก่อนวนัประชุมหรือในวนัประชมุ   

 อนึ่ง บรษิัทฯ ไดก้  าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2566 ในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2566       
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     จงึขอเรียนเชิญทา่นผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2566 ในวนัศกุรท่ี์ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง
ประชุมใหญ่ ส านกังานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั ต  าบลบางควูดั อ  าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดั
ปทมุธานี 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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เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
การประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 2/2565 

วันศุกรท์ี่ 16 กนัยายน 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 
  ประชุมเมื่อวนัศุกรท์ี่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) เลขที ่1/1 หมู ่7 ถนนบางควูดั ต าบลบางควูดั อ าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000  

ก่อนเริม่การประชมุประธานในที่ประชมุไดม้อบหมายใหน้างสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์ท าหนา้ที่พิธีกรในท่ีประชมุ ชีแ้จงถึงวิธีนบั
คะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 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 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 7 คน และ
ผูบ้รหิารของบรษัิท 3 คน ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย 1 คน และผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 1 คน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม 7 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. นางจนัทนก์ะพอ้ ดิสกลุ   กรรมการ กรรมการบรหิาร และเลขานกุารบรษัิท 
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6. นายทรงพล  อนันานนท ์  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ (เขา้รว่มประชมุออนไลน)์ 
7. นายนฏิศวร ์  รอดเพชร  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 -ไมม่ี- 

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

กรรมการชุดยอ่ย  

บรษัิทฯไมม่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษัิทฯ จึงไดแ้ตง่ตัง้ใหม้ีผูต้รวจสอบ
ในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้คือ นางลดัดาวรรณ ขจรวิทย ์ผูถื้อหุน้ 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.    
 พลต ารวจเอกปรุง บญุผดงุ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดม้า
เขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้และแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมา
ประชุมแทนรวม 27 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 336,325,654 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 38.89 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้สิน้ 
ซึง่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ จึงขอเปิดการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2565 เม่ือวนัที่ 18 สิงหาคม 2565 
  ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ตามส าเนาที่ได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ และไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการแกไ้ขรายงานการประชมุหรอืไม่ 

  เมื่อไม่มีค  าถามหรือความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติ รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 18 สงิหาคม 2565 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 วันที่ 18 
สิงหาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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หมายเหต ุ: วาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 123 หุน้ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์พิธีกรในที่ประชุม รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทที่เห็นสมควรอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ นายบนัเจิด จริยานุกิจา, นายเชิดพงษ์       
สิริวิชช,์ นายบรรณชั นาคพนัธ,์ นายนววิธ ควุานนัท ์และนายไสว ฉตัรชยัรุง่เรือง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์การบริหารงานใน
อนาคตที่ซึง่จกัเขา้ลงทนุในธุรกิจที่มีความหลากหลาย มีความซบัซอ้นในการบรหิารจดัการมากขึน้ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษัิทไดด้  าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้งการใหม้ี
ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัท ตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบกบัความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญแลว้   

  ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทและกรรมการอิสระ จ านวน 5 ทา่น ไดแ้ก่ 
(1) นายบนัเจิด จรยิานกิุจา กรรมการบรษัิท 
(2) นายเชิดพงษ ์ สริวิิชช ์ กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 
(3) นายบรรณชั นาคพนัธ ์ กรรมการบรษัิท 
(4) นายนววิธ ควุานนัท ์ กรรมการบรษัิท 
(5) นายไสว  ฉตัรชยัรุง่เรอืง กรรมการบรษัิท 

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

 คุณอุมาชษญา เจริญไชย ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  มีข้อซักถามว่าในฐานะที่      
นายเชิดพงษ์ สริวิิชช ์ไดถ้กูเสนอช่ือเขา้มาเป็น กรรมการอิสระ จึงขอทราบแนวคิดเก่ียวกบัวสิยัทศันใ์นการ
เขา้มาก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิทฯ เพื่อรกัษาผลประโยชนใ์หก้บัผูถื้อหุน้ 

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ผูถู้กเสนอช่ือเขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ  ตอบขอ้
ซกัถามดงันี ้ดว้ยประสบการณใ์นอดีตทีไ่ดร้บัความไวว้างใจใหเ้ขา้รบัต าแหนง่ส าคญัในกระทรวงพลงังาน
หรือแม้กระทั่ ง ได้เข้าด ารงต าแหน่งสูงสุดในกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นถึงความรู้และ
ความสามารถในการบรหิารจดัการองคก์รขนาดใหญ่ ดว้ยช่ือเสียงและความไวว้างใจที่ไดร้บัจกัท าหนา้ที่
ดว้ยความระมดัระวงัและซื่อสตัยส์จุรติ ก ากบัดแูลบรษัิทใหม้ีความโปรง่ใส สรา้งความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้
และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่  

  เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติแต่งตัง้กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยเสนอให้
ลงคะแนนเสยีงแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีงดออกเสยีง  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จ านวน 5 ท่าน ตามที่
คณะกรรมการเสนอเป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. นายบันเจิด จริยานุกิจา 2. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์3. นายบรรณัช นาคพันธ ์
4. นายนววิธ คุวานันท ์5. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง 
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ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทใ์นการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

(1) นายบันเจิด จริยานุกิจา ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

(2) นายเชดิพงษ ์สิริวิชช ์  ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

(3) นายบรรณัช นาคพันธ ์  ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

(4) นายนววิธ  คุวานันท ์  ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

(5) นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง   ด ารงต าแหน่ง  กรรมการบริษัท 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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เอกสารแนบ 1 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้สามัญให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดสว่นการถอืหุน้ 

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์พิธีกรในที่ประชุม รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ดงันีเ้น่ืองจากบริษัทฯ มีการขยายตวัในเชิงธุรกิจมากขึน้ บริษัทจึงตอ้งการทนุเพื่อน าไปใชส้นบัสนนุการขยายตวัของบรษัิท 
คณะกรรมการจึงมีมติใหน้ าเสนอที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
1,729,577,364 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้  (Right Offering) 
ในอตัราสว่น 1 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 2 หุน้สามญัออกใหม ่ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยก าหนดราคาเสนอขาย   
หุน้ละ 0.50 บาท ตามมลูค่าที่ตราไว ้และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ ในการเสนอขาย
หุน้ Right Offering (Record Date) ในวนัที่ 28 ตลุาคม 2565 ทัง้นี ้สิทธิในการรบัหุน้สามญัที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุน้ Right 
Offering จะมีผลเมื่อไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ทัง้นีป้ระธานฯไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ/
หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัที่ออก
ใหม ่

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

 คณุอมุาชษญา เจริญไชย ผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย มีขอ้ซกัถามวา่ วตัถปุระสงคใ์น
การใชเ้งินจะน าเงินไปช าระหนีใ้หแ้ก่สถาบนัการเงิน และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และการขยาย
ธุรกิจโดยการลงทนุในโครงการตา่ง ๆ  และการลงทนุในธุรกิจก่อสรา้ง จึงขอใหชี้แ้จงถึงสดัสว่นการใชเ้งิน
จากการเพิ่มทนุในแตล่ะวตัถปุระสงคข์า้งตน้ และอยากทราบวา่บรษัิทฯมีความเช่ียวชาญในธุรกิจกอ่สรา้ง
หรอืไม?่ จึงคิดที่จะไปลงทนุดงักลา่ว 

นางสาวฉนัทช์นา รตัโนภาส ที่ปรึกษาดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้บริษัทฯมิไดเ้ป็น
ผูด้  าเนินการในการก่อสรา้งเอง แต่จะเขา้รว่มเป็นพารท์เนอรก์บับริษัทที่มีความเช่ียวชาญในงานก่อสรา้ง 
และมีสดัสว่นในการใชเ้งินเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับที ่ รายละเอียด 
ความต้องการ

เงนิทุน 
% เงนิเพิ่มทุน 

1 เพ่ือช าระคืนเงินกูฯ้ และเป็นเงินทนุหมนุเวียน 159,576,682.00 9.23% 
2 เพ่ือลงทนุในธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค 550,000,000.00 31.80% 
3 เพ่ือลงทนุในธุรกิจภายใตห้ว่งโซอ่ปุทานความเย็น  200,000,000.00 11.56% 
4 เพ่ือลงทนุในธุรกิจการก่อสรา้งและสนบัสนนุทางการเงิน 700,000,000.00 40.47% 
5 เพ่ือลงทนุในธุรกิจอตุสาหกรรมและอ่ืน ๆ 120,000,000.00 6.94% 
 รวม 1,729,576,682.00 100.00% 

เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานฯเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ จ านวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุน้ และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ/หรือ
บคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ 
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เอกสารแนบ 1 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นน้ันทิง้ โดยก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ตามมูลค่าที่ตราไว้ และก าหนดวันจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น คือวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 
รวม 15 วันท าการ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถอืหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถอื
หุ้น 

 นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์พิธีกรในที่ประชุม รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ดงันีเ้นื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตวัในเชิงธุรกิจมากขึน้ บริษัทจึงตอ้งการทนุเพื่อน าไปใชส้นบัสนนุการขยายตวัของบรษัิท 
คณะกรรมการจึงมีมติใหน้ าเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุน้ กู้แปลงสภาพจ านวนไม่เกิน 
864,788 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 864,788,000 บาท 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุน้  (โดยไม่นบัรวมหุน้ในสว่นที่จองซือ้หุน้เพิ่มทนุที่เสนอ
 ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering)) โดยก าหนดอตัราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ
สามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้1,000 หุน้ ราคาใชส้ทิธิแปลงสภาพ 1.00 บาทตอ่หุน้ ทัง้นี ้ราคาและอตัราแปลงสภาพดงักลา่วเป็น
ราคาที่สงูกวา่ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ และอาจเปลี่ยนแปลงไดอ้นัเนื่องจากการปรบัราคาแปลงสภาพตามเง่ือนไขที่
จะไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิต่อไป และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ (Record Date) ในวนัที่ 23 

ธนัวาคม 2565 ทัง้นี ้สทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัแปลงสภาพ จะมีผลเมื่อไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 
ทัง้นีป้ระธานฯไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ/

หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานฯเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ จ านวนไม่เกิน 864,788 หน่วย และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และ/หรือ
บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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เอกสารแนบ 1 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวนไม่เกิน 864,788 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ    
มูลค่าที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 864,788,000 บาท ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัททีมี่สิทธิไดรั้บการจัดสรรตามสดัสว่น
การถือหุ้น (โดยไม่นับรวมหุ้นในส่วนที่จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering)) โดยก าหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1,000 หุ้น 
ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.00 บาทต่อหุ้น และก าหนดวันจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน คือวันที่ 9 – 27 มกราคม 2566 รวม 15 วันท าการ รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ และ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอ านาจ
ในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 1,297,182,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 432,394,341 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,729,577,023 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์พิธีกรในที่ประชุม รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ดงันี ้เพื่อส ารองไวร้องรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 1,729,577,364 หุน้ และเพื่อรองรบัการออกและ
เสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ เป็นจ านวน 864,788,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 2,594,365,364 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท จึงจ าเป็นท่ีจกัตอ้งเพิ่มทนุจดทะเบียน คณะกรรมการ
บรษัิทจึงมีมติใหน้ าเสนอท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท จ านวน 1,297,182,682 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิม 432,394,341 บาท เป็น 1,729,577,023 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 2,594,365,364 หุน้ 
มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 1,297,182,682 บาท และเห็นสมควรแกไ้ขหนงัสือ
บรคิณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยแกไ้ขเป็นดงันี ้

 
ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน       1,729,577,023 บาท (หนึง่พนัเจ็ดรอ้ยยี่สบิเกา้ลา้นหา้แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัยี่สบิสามบาท) 
 แบง่ออกเป็น       3,459,154,046 หุน้ (สามพนัสีร่อ้ยหา้สบิเกา้ลา้นลา้นหนึง่แสนหา้หมื่นสีพ่นัสีส่บิหกหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท   (หา้สบิสตางค)์ 
                  โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั          3,459,154,046 หุน้ (สามพนัสีร่อ้ยหา้สบิเกา้ลา้นลา้นหนึง่แสนหา้หมื่นสีพ่นัสีส่บิหกหุน้) 
 หุน้บรุมิสทิธิ          ไมม่ี   
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ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

เมื่อไมม่ีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 
432,394,341 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 1,729,577,023 บาท และอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 432,394,341 บาท มูลค่าหุ้นที่    
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จ านวน 1,297,182,682 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ, การออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์พิธีกรในที่ประชุม รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิท ทีเ่ห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 2,594,365,364 
หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท และการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

 เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
2,594,365,364 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท และการออก
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering)  

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,594,365,364 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการออกเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่า
เทียบเท่าในเงนิสกุลอื่น) 

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสวุรรณ ์พิธีกรในที่ประชุม รายงานใหท้ี่ประชุมไดท้ราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บรษัิท ทีเ่ห็นสมควรน าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กูจ้  านวน 6,000 ลา้นบาท 
(หกพันลา้นบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ทัง้นีพ้ิจารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการไดม้อบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ เช่น 
การก าหนดช่ือ ลกัษณะการเสนอขายหุน้กู ้จ านวนหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายในแตล่ะคราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกนั ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร 
และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ รวมถึงการน าหุน้กู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนีไ้ทย หรือตลาดรอง         
แห่งใด ๆ ตลอดจนใหม้ีอ  านาจด าเนินการขออนญุาตกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การแต่งตัง้ที่ปรกึษาหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการ
ออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมถึงการเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง และมีอ านาจในการด าเนินการ
ใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นครัง้นี ้

ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม่ 

 เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กู้ จ านวน 6,000    
ลา้นบาท (หกพันลา้นบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการไดม้อบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จ านวน 6,000 ล้านบาท      
(หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงนิสกุลอื่น) ตามที่เสนอทุกประการ และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดและเงือ่นไขอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู ้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

เห็นดว้ย 336,325,777 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถาม มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น และซกัถามดงันี:้ 

 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ มีขอ้ซกัถามวา่ การเพิ่มทนุในรูปแบบการออกหุน้
สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายเดิม (RO) และการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ เป็นการปลดเครื่องหมาย C 
หรอืไม ่

นายบรรณัช นาคพนัธ ์กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้ตามที่บริษัทฯ ไดม้ีการชีแ้จงขอ้มลู
ใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) เพื่อชีแ้จงความคืบหนา้การแกไ้ขการถกู
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ขึน้เครื่องหมาย C  ดงักล่าว เมื่อวนัพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ซึ่งงบการเงินส าหรบังวดหกเดือน สิน้สดุ
วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 บริษัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของทนุช าระแลว้นัน้ หนึ่งในแนว
ทางแกไ้ขฯคือการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายหุน้กู้
แปลงสภาพ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัมีแนวทางในการ
แกไ้ขโดยการปรบัโครงสรา้งองคก์ร และปรบักลยทุธก์ารลงทนุ อีกดว้ย 

 คณุอมุาชษญา เจริญไชย ผูส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย มีขอ้ซกัถามว่า ตามที่ไดม้ีการ
ชีแ้จงสาเหตแุละแนวทางการด าเนินการแกไ้ขกรณีที่หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ถูกขึน้เครื่องหมาย “C” ต่อ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 1 กันยายน 2565 ขอใหอ้ธิบายเพิ่มเติมถึงแนวทางแกไ้ขใน
สว่นของการปรบัโครงสรา้งองคก์ร และการปรบักลยทุธก์ารลงทนุวา่เป็นอยา่งไร 

นายบรรณัช นาคพนัธ์ กรรมการผูจ้ัดการ ตอบขอ้ซกัถามดงันี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนว
ทางการบริหารจดัการบริษัทย่อย/บริษัทรว่ม เช่น การพิจารณาถอนการเขา้รว่มทนุในบริษัทย่อย/บริษัท
รว่มที่มีผลประกอบการไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย นอกจากนีอ้ยู่ระหวา่งด าเนินการโอนกิจการบางสว่นของ
บริษัทฯ ใหก้บับริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลโูซลชูั่นส ์จ ากดั) เพื่อแบ่งสายงานทางธุรกิจใหม้ีความชดัเจน
ซึง่จะช่วยใหก้ารบรหิารความเสีย่งในแตล่ะธุรกิจมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลามาประชมุและ
เสนอขอ้คิดเห็นตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชนแ์ก่บรษัิท ซึง่คณะกรรมการขอรบัไวพ้ิจารณาและขอขอบคณุอยา่งสงู และขอปิดการประชมุ  

 ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
                                                                              พลต ารวจเอก             ประธานท่ีประชมุ 

                 (ปรุง     บญุผดงุ) 
          
 
                                                  เลขานกุารบรษัิท 
                    (นางจนัทนก์ะพอ้  ดิสกลุ) 
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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 
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สรุปสาระส าคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ คร้ังที่ 1/2566 
ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บรษัิท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  (“บริษัท”) 
Issuer Name C.I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
การด าเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบธุรกิจผลติคอยลเ์ย็น (Evaporator Coil) คอยลร์อ้น (Condenser Coil) 

และคอยลน์ ำ้เย็น (Chilled Water Coil) ซึง่เป็นชิน้สว่นหลกัของอปุกรณถ์่ำยเท
ควำมรอ้น/ควำมเย็นทกุประเภท โดยเป็นกำรผลติสนิคำ้ตำมค ำสั่งของลกูคำ้ 
(Made to Order) เพื่อจ ำหนำ่ยทัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศ 

ชื่อหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภำพของบรษัิท ซี.ไอ. กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2566 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2571 ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพมีสทิธิไถ่ถอนก่อนวนัครบ
ก ำหนดไถ่ถอน 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภำพชนิดระบช่ืุอผูถื้อ มีสทิธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัที่ออกใหมข่อง
บรษัิท ไมด่อ้ยสิทธิ ไมม่ีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพมีสทิธิ
ไถ่ถอนก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

อันดับความน่าเชื่อถอืของหุน้กู ้ ไมไ่ดจ้ดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 
ระดับความเสี่ยงของหุน้กู ้ ระดบั 8 
วัตถุประสงคใ์นการออกหุ้นกู ้ เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุส ำรองส ำหรบักำรช ำระหนีส้ถำบนักำรเงินและกำรใชเ้ป็นเงินทุน

หมนุเวียนในกิจกำร รวมถึงกำรขยำยธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนำคต ซึ่ง
หมำยควำมรวมถึงแต่ไมจ่ ำกดัเฉพำะกำรลงทนุใน (1) ธุรกิจดำ้นสำธำรณปูโภคและ
โครงสรำ้งพืน้ฐำน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภำยใต้ห่วงโซ่อุปทำน
ควำมเย็น (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management); (3) ธุรกิจกำร
ก่อสรำ้งพรอ้มกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินโครงกำรฯ (Engineering Procurement and 
Construction with Financing); และ (4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรก่อสรำ้งและ
กำรสนบัสนุนทำงกำรเงินภำยใตก้ลยุทธ์กำรสรำ้งระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบ
วงจร 

แผนการใช้เงนิที่ได้รับจากการเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 เพื่อเป็นเงินลงทนุเพิ่มเติมในธุรกิจที่ด  ำเนินกำรอยูใ่นปัจจบุนั ตลอดจนธุรกิจใน
อนำคตที่บริษัทคำดวำ่จะน ำมำซึง่รำยไดผ้ลตอบแทนที่เพิ่มขึน้และสง่ผลใหผ้ล
กำรด ำเนินงำนของบรษัิทปรบัตวัดีขึน้อนัเป็นประโยชนส์งสดุแก่บรษัิทและผูถื้อ
หุน้ของบรษัิท ซึง่แบง่เป็นจ ำนวนเงินดงันี ้
 เพื่อลงทนุในธุรกิจพลงังำนและสำธำรณปูโภค ไมเ่กิน 325 ลำ้นบำท 
 เพื่อลงทนุในธุรกิจภำยใตห้ว่งโซอ่ปุทำนควำมเย็น ไมเ่กิน 150 ลำ้นบำท 
 เพื่อลงทนุในธุรกิจกำรก่อสรำ้งและสนบัสนุนทำงกำรเงิน ไม่เกิน 200 ลำ้น
บำท 

 เพื่อลงทนุในธุรกิจอตุสำหกรรมและอื่น ๆ ไมเ่กิน 120 ลำ้นบำท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 เพื่อช ำระคืนเงินกู้สถำบันกำรเงินและหนีส้ินท่ีมีภำระผูกพันอื่น ๆ และเป็น

เงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและเงินทนุส ำรองส ำหรบัธุรกิจ
ในอนำคตเป็นจ ำนวนเงินไมเ่กิน 69.79 ลำ้นบำท 

แหล่งที่มาของการช าระคืนเงนิตน้ ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในธุรกิจตำ่งๆ  
Company Symbol CIG 
สัญลักษณหุ์น้กู ้ CIG284A 
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย ไมเ่กิน 864,788,000 บำท 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว ้(Face Value) 1,000 บำทตอ่ 1 หนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
จ านวนหุ้นกู้แปลงสาพ ไมเ่กิน 864,788 หนว่ย 
วันออกหุน้กู ้ 5 เมษำยน 2566 
วันครบก าหนดไถถ่อน 5 เมษำยน 2571 
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 5 ปี นบัจำกวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
อัตราดอกเบีย้ รอ้ยละ 6.00 ตอ่ปี 
วันช าระดอกเบีย้ ทกุ 3 เดือน ไดแ้ก่ทกุวนัท่ี 5 กรกฎำคม  5 ตลุำคม  5 มกรำคม และ 5 เมษำยน 

จนครบก ำหนดไถ่ถอน 
ระยะเวลาและวันจองซือ้ 13 มีนำคม 2566 ถึง 4 เมษำยน 2566 
วิธีการเสนอขายและจัดสรร บริษัทจะเสนอขำยและจัดสรรทัง้จ ำนวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่มีสิทธิ

ไดร้บักำรจดัสรรตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ โดยผูถื้อหุน้เดิมรำยที่มีสิทธิไดร้บักำร
จัดสรรสำมำรถจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสิทธิ นอ้ยกว่ำสิทธิ หรือมำกกว่ำ
สทิธิของตนได ้หรอืสละสทิธิไมจ่องซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีเสนอขำยในครัง้นีก็้ได ้
โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภำพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ตำมสิทธิจน
ครบถว้นก่อน หำกมีหุน้กูแ้ปลงสภำพเหลือจำกกำรจดัสรรตำมสิทธิ บริษัทจะ
จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพสว่นท่ีเหลอืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้และช ำระเงินคำ่หุน้กู้
แปลงสภำพเกินสทิธิของตนจนกวำ่จะไมเ่หลอืหุน้กูแ้ปลงสภำพเหลอืใหจ้ดัสรร 

สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถอืหุ้นเดิม 1,000 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยหุน้กู้แปลงสภำพ หำกมีเศษจำกกำรค ำนวณใหต้ัดทิง้ 
ทกุกรณี โดยผูถื้อหุน้ของบรษัิทรำยใดที่ถือหุน้ต ่ำกวำ่ 1,000 หุน้ จะไมม่ีสทิธิจองซือ้
หุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสทิธิได ้(แตส่ำมำรถจองซือ้เกินสทิธิของตนได)้ 

หุ้นทีจั่ดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลง
สภาพของหุน้กู้แปลงสภาพ 

ไม่เกิน 864,788,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทในปัจจุบนั (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
33.33 หำกมีผูถื้อหุน้มำใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมมติที่ประชมุวิสำมญัผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 10 มีนำคม 2566  ครบทัง้จ ำนวน)  ภำยหลงักำรใช้
สิทธิแปลงสภำพตำมหุ้นกู้แปลงสภำพ ภำยใตส้มมติฐำนว่ำมีกำรใช้สิทธิแปลง
สภำพทั้งจ ำนวน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้แลว้ของ
บริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 42566 เมื่อวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 
2566 (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.33 หำกมีผูถื้อหุน้มำใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน
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ตำมมติที่ประชมุวิสำมญั       ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 10 มีนำคม 2566ครบ
ทัง้จ ำนวน)  
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษัิทจะก ำหนด มลูคำ่หุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีเสนอขำย สดัสว่น
กำรจดัสรรแก่ผูถื้อหุน้เดิม และจ ำนวนหุน้รองรบัส ำหรบักำรใชส้ิทธิแปลงสภำพของ
หุน้กูแ้ปลงสภำพอีกครัง้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศของส ำนกังำน ก.ล.ต. ซึง่ก ำหนด
หุน้ที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบักำรแปลงสภำพของหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพจะตอ้งไม่เกิน
รอ้ยละ 50 ของหุน้ที่จ ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท 

ข้อจ ากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ - ไมม่ี -  
ราคาแปลงสภาพ 1.00 บำทตอ่หุน้ หรอืรำคำอื่นที่เกิดจำกกำรปรบัรำคำแปลงสภำพตำมเง่ือนไขที่จะ

ได ้
ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิตอ่ไป 

อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หนว่ยหุน้กูแ้ปลงสภำพ ตอ่หุน้สำมญั 1,000 หุน้ หรอือตัรำอื่นที่เกิดจำกกำร
ปรบัรำคำแปลงสภำพตำมเง่ือนไขที่จะไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิตอ่ไป 

วันแปลงสภาพ สำมำรถใชส้ิทธิแปลงสภำพไดทุ้กวนั  (เฉพำะวนัท ำกำร ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 
16.00 น.) ตัง้แตว่นัครบก ำหนด 3 เดือน นบัจำกวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ จนถึง 15  
วนัก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
ทัง้นี ้บริษัทจะน ำหุน้ท่ีได้รบัจำกกำรแปลงสภำพไปจดทะเบียนกับศูนยร์ับฝำก
หลกัทรพัย ์(TSD) ภำยใน 7 วนัท ำกำร ภำยหลงัจำกผูถื้อหุน้กูใ้ชส้ทิธิแปลงสภำพ    

ระยะเวลาการใช้สิทธิและก าหนดการ
ใช้สิทธิ 

สำมำรถใชส้ิทธิแปลงสภำพไดทุ้กวัน (เฉพำะวนัท ำกำร ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 
16.00 น.)  นับตัง้แต่วันครบก ำหนด 3 เดือน นับจำกวันท่ีออกหุน้กู้แปลงสภำพ 
จนถึง 15  วนัก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพ ทัง้นี ้บริษัทจะน ำหุน้ที่
ไดร้บัจำกกำรแปลงสภำพไปจดทะเบียนกบัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(TSD) ภำยใน 7 
วนัท ำกำร ภำยหลงัจำกผูถื้อหุน้กูใ้ชส้ทิธิแปลงสภำพ    
ส ำหรบักำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย ก ำหนดใหม้ีระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิครัง้สดุทำ้ยไมน่อ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย (ระยะเวลำแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิครัง้สดุทำ้ย) 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิ 

เมื่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธิแปลงสภำพแลว้ ผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภำพจะไมส่ำมำรถยกเลกิกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชส้ิทธิ
ดงักลำ่วไดเ้วน้แต่ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกบรษัิทฯ 

วันสิน้สุดการใช้สิทธิ 5 ปี นบัจำกวนัที่ออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพตอ้งกำรใชส้ทิธิแปลงสภำพจำกหุน้กูแ้ปลงสภำพ
เป็นหุน้สำมญั ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพสำมำรถใชส้ทิธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัได้
จนถึงวนัท ำกำรที่ 15 ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพคร้ัง
สุดท้าย”) โดยไมม่ีกำรบงัคบัแปลงสภำพ ทัง้นี ้ณ วนัใชส้ทิธิแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลง
สภำพครัง้สดุทำ้ย ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพแต่ละรำยจะมีทำงเลอืก 2 ทำง ไดแ้ก่  
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ก) ขอใหไ้ถ่ถอนเป็นเงินสดทัง้จ ำนวน ผูถื้อหุน้กูแ้ตล่ะรำยจะไดร้บัเงินสดจ ำนวน 

1,000 บำท ต่อ 1 หน่วยหุน้กู้แปลงสภำพ ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำของหุ้นกู้แปลง
สภำพพรอ้มกบักำรจ่ำยดอกเบีย้งวดสดุทำ้ย 

ข) ขอใหไ้ถ่ถอนดว้ยกำรแปลงสภำพหุน้กู้แปลงสภำพ (มูลค่ำของหุน้กู้แปลง
สภำพเทำ่กบั 1,000 บำทตอ่หนว่ย) โดยจะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพที่เหลืออยู่
ทัง้จ ำนวนเป็นหุน้สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทที่รำคำแปลงสภำพ 1.00 บำทต่อ
หุน้ (หรือรำคำอื่นท่ีเกิดจำกกำรปรบัรำคำแปลงสภำพ ตำมเง่ือนไขที่จะได้
ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิต่อไป) ทั้งนี ้ในกรณีที่มีกำรปรับรำคำแปลง
สภำพภำยหลงั ซึ่งท ำใหเ้กิดเศษของหุน้จำกกำรค ำนวณกำรแปลงสภำพ ผู้
ถือหุน้กูแ้ปลงสภำพจะไดร้บัคืนเงินสดแทนเศษของจ ำนวนหุน้ดงักลำ่ว โดย
ใหน้ ำเศษของจ ำนวนหุน้คณูรำคำแปลงสภำพ ในกำรนีบ้ริษัทจะค ำนวณให้
เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองต ำแหน่ง (ถำ้ต ำแหน่งที่สำมมีค่ำมำกกว่ำหรือ
เท่ำกบัหำ้ บริษัทจะปัดทศนิยมต ำแหน่งที่สองขึน้ และปัดทศนิยมต ำแหนง่ที่
สองลงหำกต ำแหน่งที่สำมมีค่ำน้อยกว่ำห้ำ) นอกจำกนี ้บริษัทจะช ำระ
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู้แปลงสภำพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลง
สภำพ 

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 อยู่ระหว่ำงกำรแต่งตัง้ โดยบริษัทจะท ำกำรแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพภำย
หลงัจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอนมุตัิก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ที่มี
สิทธิจองซือ้หุน้กู้แปลงสภำพ (Record Date) และจะรีบด ำเนินกำรแจ้งแก่ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ในทนัที 

นายทะเบียน อยูร่ะหวำ่งกำรแตง่ตัง้   
การขึน้ทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (ThaiBMA) (Optional) 
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการ
แปลงสภาพ 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สถานที่รับจองซือ้และรับช าระค่าจอง
ซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบำงควูดั ต ำบลบำงคู
วดั อ ำเภอเมืองปทมุธำนี จงัหวดัปทมุธำนี 12000 และ/ หรอืจองซือ้ผำ่นตวัแทน
รบัจองซือ้  

ผลกระทบของผู้ถอืหุ้นของบริษัทหาก
มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพ (Dilution Effect) 

1. ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้ (price dilution) จะไม่เกิดขึน้เนื่องจำกรำคำ
กำรใชส้ิทธิแปลงสภำพของหุน้กู้แปลงภำพที่ก ำหนดไวไ้ม่ต  ่ำกว่ำรำคำตลำด
ปัจจบุนั 
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2. ผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) จะไม่
เกิดขึน้เนื่องจำกเป็นกำรเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพทัง้จ ำนวนแก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษัทที่มีสิทธิไดร้บักำรจดัสรร อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผูใ้ชส้ิทธิแปลงสภำพ
หุน้กูแ้ปลงสภำพไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ทัง้จ ำนวนจะเกิดผลกระทบต่อ
สทิธิในกำรออกเสยีงของผูถื้อหุน้เดิม (control dilution) ในปัจจบุนัภำยหลงักำร
ใช้สิทธิแปลงสภำพตำมหุน้กู้แปลงสภำพ ภำยใตส้มมติฐำนว่ำมีกำรใชส้ิทธิ
แปลงสภำพทัง้จ ำนวนสำมำรถค ำนวณไดด้งันี ้
 

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

 
                            =                                      864,788,000 

                            864,788,682 + 864,788,000 
   
      =       รอ้ยละ 0.49 

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) ภำยใตส้มมติฐำนว่ำมีกำรใช้
สิทธิแปลงสภำพทั้งจ ำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (EPS 
Dilution) สำมำรถค ำนวณไดด้งันี ้

ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก ำไรเนื่องจำกบรษัิทมีผลประกอบกำรขำดทนุ 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิ 

เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือกู้แปลงสภำพไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม  
บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำแปลงสภำพและอตัรำส่วนกำรแปลงสภำพเมื่อเกิด
เหตกุำรณใ์ดเหตกุำรณห์นึ่งที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ 
ทจ. 17/2561 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนีท้ี่ออก
ใหม่ ฉบับลงวันท่ี 17 มกรำคม 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุกำรณ์
ดงัตอ่ไปนี ้

1. เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ของบริษัทฯ อนัเป็นผลมำจำก
กำรรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

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

4. เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ 

5. เมื่อบรษัิทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวำ่อตัรำที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสทิธิ 
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6. เมื่อมีเหตกุำรณอ์ื่นใดในลกัษณะเดียวกบัขอ้ 1. ถึงขอ้ 5. ขำ้งตน้ ท่ีท ำใหผ้ล
ประโยชนต์อบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อหุน้กู้แปลงสภำพจะไดร้บัเมื่อมีกำรใชส้ิทธิ
แปลงสภำพดอ้ยไปกวำ่เดิม 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิแปลงสภำพไม่ว่ำจะด้วยเหตุใดก็ตำม  
หำกตอ้งมีกำรออกหุน้ที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรบักำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิ
ดงักลำ่ว บรษัิทจะสำมำรถออกหุน้ใหมเ่พื่อรองรบักำรเปลีย่นแปลงกำรใชส้ิทธิแปลง
สภำพดงักลำ่วไดต้อ่เมื่อไดม้ีมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนุมตัิใหอ้อกหุน้เพื่อรองรบักำร
เปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิแปลงสภำพอย่ำงเพียงพอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

อื่นๆ  ทัง้นี ้บริษัทขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำมอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรอืคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอืประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรอืบคุคลที่
คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรบริหำร หรือประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร
มอบหมำย มีอ ำนำจในกำรก ำหนดรำยละเอียด แกไ้ข หรือด ำเนินกำรใด ๆ อนั
จ ำเป็นและเก่ียวเนื่องกบักำรออกและเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพเพื่อใหเ้ป็นไป
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร
ดงัตอ่ไปนี ้

1)  ก ำหนดหรือแกไ้ขรำยละเอียด วิธีกำรและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ออกและเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ ตำมควำมเหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็นกำรออก
และเสนอขำยครำวเดียว หรือเสนอขำยหลำยครำว ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จ ำกดัเพียง 
มูลค่ำหุน้กูแ้ปลงสภำพที่เสนอขำย สดัส่วนกำรจดัสรรแก่ผูถื้อหุน้เดิม  (เพื่อให้
เป็นไปตำมประกำศของส ำนักงำน ก.ล.ต.) ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของหุน้กู้
แปลงสภำพ วันที่ออกหุน้กู้แปลงสภำพ มูลค่ำที่ตรำไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
รำคำเสนอขำย จ ำนวนหุน้สำมัญเพื่อรองรบักำรแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลง
สภำพ อตัรำดอกเบีย้ กำรค ำนวณและวิธีกำรช ำระดอกเบีย้ รำคำแปลงสภำพ 
อตัรำแปลงสภำพ ระยะเวลำในกำรใชส้ทิธิแปลงสภำพ รำคำไถ่ถอน ระยะเวลำ
ไถ่ถอน วนัสิน้สดุของกำรใชส้ิทธิแปลงสภำพ วิธีกำรจัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
หรือกำรก ำหนดเหตุกำรณท์ี่บริษัทฯ ตอ้งออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรบักำร
เปลีย่นแปลงกำรใชส้ทิธิแปลงสภำพ เง่ือนไขกำรปรบัสทิธิแปลงสภำพ 

2)  เจรจำ ตกลง เขำ้ท ำ แกไ้ข เพิ่มเติม ลงนำมในสญัญำ ค ำขออนญุำต ค ำขอ
ผ่อนผนั หลกัฐำน กำรเปิดเผยขอ้มลู รำยงำนผลกำรขำย และเอกสำรต่ำง ๆ ที่
จ  ำเป็นและเก่ียวขอ้งกบักำรออกเสนอขำยและจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ และกำร
จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ออกเพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิแปลงสภำพของผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภำพ ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อ กำรยื่น กำรแกไ้ข กำรเพิ่มเติม กำรลงนำมใน
ค ำขออนญุำต ค ำขอผ่อนผนั หลกัฐำน กำรเปิดเผยข้อมลู รำยงำนผลกำรขำย 
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และเอกสำรต่ำง ๆ ต่อส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลำด
หลกัทรพัยฯ์ หน่วยงำนรำชกำร และ/หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกและ
เสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ กำรน ำหุน้สำมญัเพิ่มทนุจำกกำรใชส้ทิธิแปลงสภำพ
เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

3)  มอบอ ำนำจใหบุ้คคลใด ๆ เป็นผูร้บัมอบอ ำนำจช่วงเพื่อกระท ำกำรและ
ด ำเนินกำรท่ีก ำหนดไวข้ำ้งตน้ในนำมของบรษัิทและ 

4)  ด ำเนินกำรอื่นใดอนัจ ำเป็นและสมควรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกเสนอขำย และ
จดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพ เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรตำมที่ระบไุวข้ำ้งตน้ส ำเรจ็ลลุว่ง 
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ขอ้มูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบทีบ่ริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

1. พลต ารวจเอกปรุง บุญผดุง 
ประเภทกรรมการ       :    ประธานกรรมการบริษัท /  
   กรรมการอิสระ 
อายุ                         :    74  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  10  เดือน (ณ 31 มีนาคม 2566) 
การถือหุน้บริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2566  :  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.  นายเชดิพงษ ์ สิริวิชช ์
ประเภทกรรมการ         :   กรรมการอิสระ /  
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                           :   76  ปี    
สัญชาติ                      :   ไทย 
 
 

   

ทีอ่ยู ่                :  1/1 หมู่ 7 ถนนบางควูดั  ต.บางควูดั  อ.เมือง  จ.ปทมุธานี  12000 
การศึกษา       :   ปรญิญาโท M.A. Economics, Georgetown University, USA. 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ     :   0  ปี   6  เดือน (ณ 31 มีนาคม 2566) 
การถือหุน้บริษทั ซ.ีไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2566  :  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 ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ    อาย ุ74 ปี  
          เลขที่ 1/1 หมูท่ี่ 7 ถนนบางควูดั ต  าบลบางควูดั   อ าเภอเมือง   จงัหวดัปทมุธานี 12000 
          สว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในวาระการประชมุ  :  - ไม่มี -       หรอื 

 2.  นายเชิดพงษ ์สิรวิิชช ์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     อาย ุ76 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 1/2566 ในวนัศุกรท์ี่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ 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 ่2/2565 เม่ือวันที ่16 กันยายน 2565 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่

ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย     งดออกเสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุ ไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

 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 านวนหุ้นใหผู้ร้บั

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) 
 

 ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2566 ในวนัศกุรท์ี่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ส านกังาน
ใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เลขที่  1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวดั ต าบลบางคูวดั อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี 
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 ............/............/.........   



เอกสารแนบ 8 
 

 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2566                                                                                                                                   31 

ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2566 
บรษิัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
วนัศกุรท่ี์ 10 มีนำคม 2566 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 ่1/2566 

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


เอกสารแนบ 10 
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